
رنجبر مرداد ١٣٩٤ ـ  شماره ١٢٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٦

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

دراین ٣٦ سال چرا اتحاد وجودنداشتھ است؟

شکوفان باد اعتصابات سراسری!مذاکرات نواستعماری امپریالیستھا!

چرا مرکل بھ اروپا و 
آلمان خیانت می کند؟

صفحھ ١۴صفحھ ١٠

درجنبش جھانی 
کمونیستی

یونان در بحران! بحران زیست محیطی 
و نیاز بھ حل آن 

درایران!
صفحھ ٢٢ صفحھ ٢٢صفحھ ٢٢

پاسخ  و  ھا  پرسش 
ھای قابل بحث 

(بخش اول)

فقر آماری و دورنمای 
سازنده گی در ایران!

برای ایجاد توھمات درقرارداد نواستعماری 
اتمی امپریالیستھای ۵+١ با رژیم جمھوری 
اسالمی ایران تبلیغات گیج کننده ای را امپر 
یالیستھا سازمان دادند. نتیجھ مذاکرات ھستھ 
ای و رسیدن بھ توافق را باید درحد صحبت 
کھ  کرد  ارزشیابی  توافقات  از  پس  اوباما 
روز  متحده  ایاالت  جمھوری  رئیس  گفت: 
سھ شنبھ در سخنانی بھ مناسبت توافق جامع 
جھانی  قدرت  شش  و  ایران  بین  ای  ھستھ 
حاصل  توافق  گفت،   ۵+١ گروه  عضو 
بر  نھ  و  است،  راستیآزمایی  اساس  بر  شده 
بھ  ھمچنین  اوباما  باراک  اعتماد.  اساس 
توافق  کھ  ای  الیحھ  ھر  داد  ھشدار  کنگره 
را تضعیف یا از اجرای آن جلوگیری کند، 
آمریکا  برای حاکمان  خواھد کرد.   وتو  را 
راستی  و  ندارند  درجھان  اعتباری  ھیچ  کھ 
آزمائی آنان بھ حدی از رسوائی رسیده است 
بقیھ در صفحھ دومکھ قاتالنی مثل القاعده و داعش را پرورده 

گان  کننده  شرکت  تمامی  خدمت  سالم  با 
دراین گردھم آئی پالتالکی. 

صحبت  برای  کھ  کوتاھی  درفرصت  من 
کردن دارم درمورد این موضوع مطالبی را 
با شما درمیان می گذارم بھ امید این کھ تعمق 
بیشتری درمورد آن بنمائید تا عوامل اخالل 
درنظربگیریم  را  کمونیستھا  وحدت  درامر 

وبرای رفع آنھا بھ مبارزه برخیزیم:
کادرھای  فقدان حضور  بھ طورخالصھ  ١ـ 
جنبش  درھدایت  آگاه  و  فعال  کارگری 

کارگری و توده ای 
دردرون  چپ  بورژوازی  خرده  نفوذ  ٢ـ 
و  گرائی  فرقھ  روحیھ  با  کارگری  جنبش 
پرولتاریا  موضع  ونھ       خودمرکزبینی 

دروحدت دھی 
نفوذ  و  آگاه  کمونیستی  جنبش  شکست  ٣ـ 
جنبش  درون  در  طبقاتی  افکارسازشکارانھ 
و  نفی      سوسیالیسم  بھ  باتکیھ  کارگری 

جھانی  درجنبش  نوین  دموکراتیک  انقالب 
کمونیستی 

۴ـ سرکوب شدید جنبش چپ موجود و اعدام 
سطح  کادرھای  و  چپ  فعاالن  از  بسیاری 

باالی کارگری 
۵ـ تشتت نظری و سازمانی دردرون جنبش 

چپ مدافع جنبش کارگری 
برجنبش  غالب  سکتاریسم  و  دگماتیسم  ۶ـ 
بھ  چپ  دیگرتشکلھای  برنفی  متکی  چپ 

طورکامل 
٧ـ عدم تبحر درآموزش کمونیسم علمی وبھ 
تزلزل ماتریالیسم  بدون  کارگرفتن محکم و 
دیالکتیکی      بھ مثابھ علم شرایط رھائی 

پرولتاردربرخورد بھ مسائل 
٨ـ بھ کارنگرفتن سبک کار پرولتری: تلفیق 
ھا  توده  با  پیوندفشرده  باپراتیک،  تئوری 
بررسی  ازخود      انتقاد      و  انتقاد  و 

نکات  این  تک  بقیھ در صفحھ ششمتک 

موجودباشد،  استثماروستم  کھ  زمانی  تا 
مبارزه حق طلبانھ درآن مکانھا قطع نشده و 
ادامھ خواھد یافت. درعین حال این مبارزات 
آنھا  از  حاصل  نتایج  از  بندی  جمع  بدون 
پیروزی  بھ  در  موثرتر  وسایل  پیداکردن  و 
چرخھای  ھمانند  مبارزات،  این  رساندن 
ِگل  از  انبوھی  میان  گیرکرده در  اتوموبیلی 
و برف ھستند کھ فقط در جا چرخیده و از 
مجموعھ  و  نخواھندیافت  رھائی  مخمصھ 
نتیجھ  اعتصابی  انسانھای  مجاھدتھای  ی 
اعتبار  این  بھ  نخواھندآورد.  بار  بھ  ای 
یک  اعتصابات  تداوم  کھ  نحوی  ھمان  بھ 
قبول  بھ  رژیم  کردن  وادار  در  مھم  زمینھ 
ضروری  اعتصابیون  حق  بھ  خواستھای 
این  بیشتر  ھرچھ  اوجگیری  اما  باشد،  می 
اعتصابات و تبدیل شدن آنھا بھ اعتصابات 
توانند  می  درنھایت  عمومی  و  سراسری 
بقیھ در صفحھ ھفتم

و  استبدادی  حاکمیت  سال   ٣٧ بعداز 
مال  "اقتصاد  از  اسالمی  دولت  پیروی 
متخصصان  راندن  و  خمینی"  ـ  است  خر 
با  و  خارج  بھ  اجتماعی  اقتصادی،  علمی، 
اداره  برای  خرافات  و  لومپنیسم  بھ  تکیھ 
حاکمان  گی  درمانده  درکمال  اکنون  امور، 
ایرانی  داران  کشاندن سرمایھ  بدامن  دست 
درخارج از کشور از یک سو ، پایان تحریم 
دیگر شده  از سوی  امپریالیستھا  اقتصادی 
اینکھ درنظربگیرند بزرگ ترین  اند، بدون 
و  فقدان دموکراسی  اقتصادی  عامل ضعف 
استثمار  مخالفان،  افسارگسیختھ  سرکوب 
بی رحمانھ ی کارکران و بھ بندکشیدن زنان 
است کھ بھ مثابھ باری سنگین مانع از رشد 
کنونی  وضعیت  است.  کشورشده  اقتصادی 

را قدری ازنظر بگذرانیم:

انداختھ  ھا  جھان سومی  ملل  جان  بھ  و  اند 
مرتجعی مانند عربستان  ازکشورھای  و  اند 
این  بھ  کنند.  می  حمایت  و  دفاع  سعودی 
اعتبار ھروقت کھ آنھا اوضاع را بھ صالح 
راستی  کھ  کنند  ادعا  توانند  می  بدانند  خود 
لذا  و  درکارنیست  اعتمادی  نشده،  آزمائی 
بھ  لذا  یابد!  ادامھ  باید  تضییقات  و  تحریمھا 
طور مشروح بھ بررسی این خیمھ شب بازی 
می پردازیم: دراین خیمھ شب بازی کھ ھیچ 
یک از ادعاھای امپریالیستی ـ صھیونیستی 
درمورد داشتن سالح ھستھ ای ایران مورد 
امپریالیستھا  کھ  بالئی  قرارنگرفت  تایید 
برسرمردم ایران آوردند برخالف معیارھای 
بھ  را  ایران  مردم  داری،  سرمایھ  قضائی 
مجازات  شدیدترین  بھ  نداده  انجام  جنایت 
محکوم کردند ولی صھیونیستھا کھ جرمشان 
شده  داده  سازمان  خودامپریالیستھا  توسط 

بقیھ در صفحھ  ھفتم



صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

جھانی  قضاوت  چارچوب  در  ھرگز  بود 
کشورھای  ماجرا  دراین  قرارنگرفت!!؟ 
معلوم الحالی بھ دفاع از رسیدن بھ توافق بھ 
بندکشیدن ایران پرداختند و رژیم صھیونیستی 
خون  کفتاری  ھمانند  کھ  است  رژیمی  تنھا 

خوار دست بھ َغرزدن زد: 
ترکیھ توافق ھستھ ای ایران و غرب 

را تحولی بسیار مثبت خواند 
بھ گزارش TRT  ترکیھ 

بین  ای  ھستھ  مذاکرات  در  حاصلھ  توافق 
عضو   ۵ یعنی   ۵+١ کشورھای  و  ایران 
از  کھ  آلمان  و کشور  امنیت  دائمی شورای 
”تحولی  را  بود،  شده  آغاز   ٢٠١٣ نوامبر 
ترکیھ  خارجھ  امور  خواند.وزارت  مثبت“ 
بھ  کرد:“تاکید  اعالم  ای  بیانیھ  صدور  طی 
توافقنامھ  این  مستمر  و  کامل  اجرای  اینکھ 
در  نقش حیاتی  اطمینان،  قابل  با رویکردی 
تامین صلح، امنیت و ثبات در منطقھ خواھد 

داشت را بسیار مفید ارزیابی میکنیم. ”
اسرائیل واکنش شدیدی بھ این تحول 

مھم نشان داد.
بنیامین ناتانیاھو توافق با ایران را یک اشتباه 

تاریخی خواند.
توافق  اینکھ  با اعالم  اسرائیل  نخست وزیر 
حاصل شده در وین یک اشتباه تاریخی است 
گفت: ھر چھ می توانم انجام می دھم تا از 
جلوگیری  ایران  ای  بلندپروازی ھای ھستھ 

کنم.
امیر امارات بھ روحانی تبریک گفت 

امیر دولت امارات توافق ایران و ١+۵ را 
بھ مسئوالن ایرانی تبریک گفت.

زاید  بن  خلیفھ  شیخ  النشره،  گزارش  بھ 
حسن  بھ  تبریکی  پیام  ارسال  با  نھیان  آل 
ھستھ  توافق  ایران  رئیس جمھور  روحانی، 
ایران  میان  وین  در  کھ  را  ”تاریخی“  ای 
وی  بھ  شد،  امضاء  بزرگ  کشور  شش  و 
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد کھ این 
منطقھ  در  امنیت  تحکیم  و  ایجاد  در  توافق 

سھیم باشد.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون امیر و 
شیخ محمد بن زاید آل نھیان، ولیعھد ابوظبی 
این  ارسال پیامھای مشابھی  با  نیز ھر یک 

توافق را بھ روحانی تبریک گفتند.  
تیر ٢٣, ١٣٩۴

نخست وزیر انگلیس:توافق ھستھ ای 
جھان را امن تر خواھد نمود : 

ھستھ  توافق  دنبال  بھ  انگلیس  وزیر  نخست 
ای  ھستھ  توافق  گفت:  وین  در  امروز  ای 

مذاکرات نواستعماری امپریالیستھا . 
بقیھ از صفحھ اول

توافقات نواستعماری از نظرمردم بی اعتبارند!

مبدل  تر  امن  مکانی  بھ  را  جھان  کنونی 
خواھد ساخت.(دروعی شاخدارـ رنجبر)

بھ گزارش اسپوتنیک، نخست وزیر انگلیس 
وین  در  امروز  ای  ھستھ  توافق  دنبال  بھ 
بھ  را  جھان  کنونی  ای  ھستھ  توافق  گفت: 

مکانی امن تر مبدل خواھد ساخت.. 
تیر ٢٣, ١٣٩٤ 

توافق  از  کلینتون  ھیالری  حمایت 
ھستھ ای با ایران 

در کنگره  ھیالری کلینتون در جمع اعضای 
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا ضمن استقبال 
با  آمده  دست  بھ  ای  ھستھ  جامع  توافق  از 
ایران، تاکید کرد کھ ھستھ اصلی این توافق 
ھمچنین  او  دارد.  را  کردن  حمایت  ارزش 
ایران  با  آمده  دست  بھ  توافق  کھ  کرد  تاکید 

تنھا مربوط بھ مسالھ ھستھ ای ایران است.
تیر ٢٣, ١٣٩۴

۵ نکتھ مھم درباره ”توافق بزرگ“ 
تفسیرھائی ازایران: عصر ایران : سرانجام 
ایران    ، مذاکره  سال  دو  بھ  قریب  از  بعد 
”توافق  بھ   ،  (۵+١) جھانی  ھای  قدرت  و 
ھمھ  از  بیش   ، خبر  این  رسیدند.  بزرگ“ 
برای ملت ایران خوشایند است چرا کھ بار 
ھا  این سال  در  کھ  ھای ظالمانھ ای  تحریم 
بر کشور تحمیل شده بود را بر دوش داشتند 
پرداختند. [ھیچ  آن را  و ھزینھ ھای گزاف 
دلیلی وجودندارد کھ این تحریمھا تجدیدنشوند 
ـ  درباال  کلینتون  خانم  صحبت  بھ  توجھ  ـ 
رنجبر] مردم ایران بھ یاد دارند کھ تا ھمین 
چند وقت پیش، صحبت و دغدغھ اصلی شان 
این بود کھ آیا آمریکا و متحدانش بھ ایران 
توان حملھ دارند؟ آیا  حملھ می کنند؟ اصال 
اماکن  بھ  محدود  حملھ  خواھند  می  ھا  آن 
ھستھ ایران داشتھ باشند؟ پاسخ ایران بھ این 
این  بود؟ و سواالتی نظیر  حملھ چھ خواھد 
آمریکا درحل  ارتش  توانائی  [ولی عدم  ھا. 
دست  توان  آمریکا  خود  ناعادالنھ  جنگھای 
زدن بھ جنگ نداشت و دغدغھ ھا نامربوط 
دغدغھ جنگ – کھ  از  فارغ  ـ رنجبر]  بود 
بسیاری آن را غیر ممکن می دانستند – رنج 
تحریم ھایی کھ مدام بر کشورمان تحمیل می 
شد و آثار نامطلوبش نھ در برنامھ ھستھ ای و 
نظامی کھ بر روی زندگی فرد فرد ایرانیان 
اینک،  آزرد.  می  را  کشورمان  مردم  بود، 
بھ ھمت دولتمردان و دیپلمات ھای با تدبیر 
ایرانی، نھ تنھا شبح جنگ از این سرزمین 
ھا،  تحریم  واضعان  بلکھ   ، بربستھ  رخت 
کنند.  لغو  را  ھایشان  تحریم  کھ  اند  پذیرفتھ 
این، برای مردمی کھ ”کھنھ زخم تحریم ھا“ 
را با دردی مزمن تحمل می کردند، بھترین 
خبر ممکن است، ھر چند کاسبان تحریم را 

خوش نیاید. [پایان گیری فعلی تحریمھا نکتھ 
مثبتی است ولی بھانھ ھا برای جنگ افروزی 
امپریالیستھا فراوانند. عدم درک این واقعیت 
قراردادن مردم دربی خبری و خیال واھی 
نسبت بھ مقاصدامپریالیستھا است ـ رنجبر] 
درباره توافق بزرگ و دوران پس از آن ، 
مذاکرات  تأمل است: ١ –  قابل  چند  نکاتی 
دو سال اخیر و روش خردمندانھ ای کھ آیت 
هللا خامنھ ای، حسن روحانی و محمد جواد 
و  گفت  و  تعامل  در  ھمکارانش  و  ظریف 
گوی عاقالنھ با جھان در پیش گرفتند، فارغ 
دستاورد  یک  متضمن  مذاکرات،  نتیجھ  از 
ترسیم   ، آن  و  بود  ایران  برای  راھبردی 
چھره ای جدید از ایران نزد افکار عمومی 
جھانیان است. [ ادعای ضد آمریکائی بودن 
حضرات نقش برآب شد و ھمھ فھمیدند کھ 
سازشکارباآن  ضدامپریالیست  مدعیان  این 
می باشند ـ رنجبر] ٢ – اشتباه محض است 
کھ توافق حاضر را پایان راه بدانیم و حتی 
مأموریت ظریف و تیمش را در این پرونده 
خاتمھ یافتھ تلقی کنیم. قطعاً توافق وین، گام 
و دستاورد بزرگی محسوب می شود و کھ 
مبنای حرکت ھای بعدی کشور در تعامالت 
بین المللی خواھد بود ولی واقعیت این است 
کھ این توافق، ھمانند نوزادی کھ تازه بھ دنیا 
آمده، باید مسیر رشد و بلوغش را در میان 
سیاست بازی ھای متداول جھانی طی کند. [ 
این ارزیابی درستی است و باید ھشیار باقی 
ـ  امپریالیستھا  بعدی  تھاجمات  ماند دربرابر 
رنجبر] این توافق باید در پارلمان ایران و 
اکنون  ھم  از  شود.  بررسی  آمریکا  کنگره 
ھا  صھیونیست  البی  وضوح  بھ  توان  می 
مجاب  در  سعی  کھ  دید  را  واشنگتن  در 
یا  برای ابطال  کردن سناتورھای آمریکایی 
ناکارآمد سازی توافق دارند. از این رو بھ 
ویژه ماه ھای نخست بعد از قطعیت توافق 
را باید در زمره سخت ترین و حیاتی ترین 
دوره ھای مربوط بھ آن دانست و با حتمی 
دانستن برخی نامالیمات در این مسیر ، خود 
کرد.  دیگری  دیپلماتیک  نبردھای  آماده  را 
٣ – ھمان طور کھ پیشتر نیز نوشتھ بودیم، 
در عرصھ کنونی روابط بین الملل، چیزی 
بھ نام اعتماد وجود خارجی و واقعی ندارد. 
بیشتر  را  خود  وقتی  ویژه  بھ  واقعیت  این 
نشان می دھد کھ سوابق برخی کشورھا در 
آمریکا  باشد.  مکرر  در  مکرر  عھدشکنی، 
در  دستکم  کھ  کشورھاست  ھمین  از  یکی 
است  داده  نشان  ایران،  با  روابطش  تاریخ 
ابایی  تعھداتش  از  عدول  از  بتواند  اگر  کھ 
ندارد. بھ عنوان مثال طبق عھدنامھ ١٩٨١ 
شد،  منعقد  آمریکا  ایران  بین  کھ  الجزایر 

مجازاتھای  گردید  متعھد  آمریکا 
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تجاری و اقتصادی علیھ ایران را لغو 
و  کند  آزاد  را  آن  شدٔه  مسدود  داراییھای  و 
در امور داخلی ایران مداخلھ نکند ولی در 
گذرد،  تاریخ می  آن  از  کھ  تمام سال ھایی 
مسیری عکس معاھده را پیموده است.[ این 
کامال درست است ـ رنجبر] بنابراین، حتی 
فراتر از این اصل کھ ھیچ کشوری در دنیا 
دلیل  بھ  امریکا  درباره  نیست،  اعتماد  قابل 
تاریخی  مستند  و  انکارناپذیر  ھای  واقعیت 
تر  بی اعتمادی، مستحکم  این  باید گفت کھ 
درباره  گزاره  این  ھست.  نیز  تر  موجھ  و 
و  ایران  با  کننده  مذاکره  کشورھای  اغلب 
این  از  است.  صادق  نیز  روسیھ  ویژه  بھ 
حاصل  توافق  و  اخیر  مذاکرات  برغم  رو، 
دوستی  انتظار  انگارانھ  ساده  نباید  آن،  از 
از این کشورھا را داشت. آنچھ بعد از این 
رخ خواھد داد، درست ھمانند آنچھ پیش از 
منافع  بر رقابت و  ، مبتنی  افتاده  اتفاق  این 
توجھ  با   –  ۴ بود.  خواھد  طرف  ھر  ملی 
بھ آنچھ در بند پیشین بدان اشاره شد، تدبیر 
و سیاست خارجی مبتنی بر ”عزت،حکمت 
قدرت  با  کھ  کند  می  ایجاب   ، و مصلحت“ 
را  تری  ھوشمندانھ  تعامالت  جھانی،  ھای 
در پیش بگیریم. در این باب می توان نوع 
رابطھ با آمریکا را بازتعریف کرد.... بنابر 
با  مذاکره  مبادا  کھ  قدیمی  نگرانی  آن  این 
اساساً  شود،  ایران  ضعف  بر  حمل  آمریکا 
منتفی است. لذا این گفت و گوھا می تواند 
در باب روابط دو جانبھ، بھ سیاق عزتمندانھ 
نظر  در  با  نھایت  در  و  یابد  ادامھ  کنونی 
گرفتن سھ اصل اعالمی رھبری در سیاست 
از  خارجی (عزت،حکمت و مصلحت)، بھ 
سرگیری روابط رسید.[ دراین ماجرا برنده 
ھا امپریالیستھا ھستند و نھ بر خالف ادعای 
شما ایران! ـ رنجبر] ۵ – و پایان سخن این 
کھ توافق کنونی ھرگز حاصل نمی شد مگر 
با تدبیر رھبری نظام کھ بیشترین حمایت ھا 
را از تیم مذاکره کننده بھ عمل آوردند. این 
حمایت ھا چند کارکرد جدی داشت: مخالفت 
ھای داخلی با مذاکرات و مذاکره کنندگان را 
تعدیل کرد، بھ تیم مذاکره کننده ، قوت قلب 
داد و بھ آن اعتبار بین المللی بخشید و طرف 
نمایندگان  با  کھ  شدند  مطمئن  مقابل  ھای 
مورد وثوق نظام مذاکره می کنند و می توان 
روی حرف شان حساب کرد. ھمچنین ترسیم 
خط قرمزھای جدی برای مذاکره کنندگان، 
بھ آنھا برای چانھ زنی ھای بیشتر با ١+۵ 
قول  بھ  کھ  کرد  کرد.[نبایدفراموش  کمک 
معروف «وقتی زور بیاید سگ تنبل ازتازی 
نھایتاً  و  رنجبر]   ـ  دود  تندترمی  شکاری 
ھای  رنج  تمام  کھ  شد  مردمی  قدردان  باید 
دولتمردان  از  و  کشیدند  بھ دوش  تحریم را 

و دیپلمات ھای خود ، تمام قد حمایت کردند 
کند.  باز  را  تحریم  قفل  بتواند  تدبیر  کلید  تا 
شرایط  در  ولی  کشیدند  را  رنجھا  مردم   ]
غروچھ  دندان  با  رنجھا  تحمل  بھ  خفقانی 
پرداختند و بسیاری از چوخ بختیاران ازآن 

بی خبرماندند ـ رنجبر]
توافق  از  بعد  روحانی  حسن  سخنان 

ھستھ ای  
بعد  اسالمی  حکومت  رئیس  روحانی  حسن 
کرد.  سخنرانی  ای  ھستھ  توافق   اعالم  از 
ایرنا، خبرگزاری جمھوری اسالمی، سخنان 
منتشر  زیر  صورت  بھ  را  روحانی  حسن 
کرده است: حجت االسالم و المسلمین حسن 
و  گفت  در  شنبھ  سھ  ظھر  از  بعد  روحانی 
گوی زنده رادیو و تلویزیونی با مردم با بیان 
این کھ «عیدانھ فراوان شد تا باد چنین بادا» 
افزود: مردم در شب ھای قدر برای دستیابی 
االن  من  و  کردند  دعا  توافق خوب  یک  بھ 
کھ  کنم  می  اعالم  ایران  بزرگوار  ملت  بھ 
دعای آنھا مستجاب شده است. [ دعای اصلی 
مردم استقالل است و دراین ماجرا استقالل 
کشور آنان نقض شده است ـ رنجبر] وی با 
بیان این کھ ما امروز در یک مقطع مھم در 
تاریخ کشور، انقالبمان و شرایط منطقھ قرار 
داریم، گفت: شرایطی کھ باید بگوییم دوران 
١٢ سالھ گذشتھ کھ ھمراه با توھماتی از سوی 
قدرت ھا و نشر آن توھمات در میان جامعھ 
و افکار عمومی بود کامال ورق خورده است 

و صفحھ جدیدی آغاز شده است.
این  کرد:  اضافھ  امید  و  تدبیر  دولت  رییس 
آغاز می شود کھ  مبنا  این  بر  صفحھ جدید 
راه حل معضالت در جھان مسیر کوتاه تر و 
کم ھزینھ تر ھم دارد. [١٢ سال و حتا بیشتر 
میلیاردھا  با  راه  ھم  مردم   عذاب  و  رنج 
حسن  جناب  امثال  برای  ضررالبتھ  دالر 
روحانی ھا کم ھزینھ بوده اما نھ برای مردم 
ـ رنحبر] روحانی خاطرنشان کرد: خوشحالم 
کھ با مذاکرات ٢٣ ماھھ جمھوری اسالمی 
ایران با ۶ قدرت جھانی امروز توانستھ ایم 
ماه  البتھ  کنیم،  پیدا  دست  جدیدی  نقطھ  بھ 
رمضان ھمواره برای دولت یازدھم ماه خیر 
و برکت و سرنوشت بوده است. [ آیا ازاین 
بھ بعد مزد زیر خط فقر را ازمیان برداشتھ 
رفاه  حداقل  میلیون لایر   ٢ از  بیش  مزد  و 
از ٥٠ میلیون خانواده کارگری  را بھ بیش 
صورت  درغیراین  ساخت؟  خواھند  فراھم 
نفع  بھ  تبلیغ  بھ حساب  باید  دروغھا را  این 
ـ  نھ بر ای مردم؟  دانست و  حسن روحانی 
تاکید  ھمواره  ما  کرد:  تصریح  رنجبر] وی 
نخواھد  باخت   – برد  مذاکرات  این  کردیم 
بود؛ ھر مذاکره ای اگر بھ صورت برد – 

و  مذاکره  ماند؛  نخواھد  پایدار  باشد،  باخت 
دو  برای  کھ  باشد  پایدار  تواند  می  توافقی 
طرف حالت برد – برد داشتھ باشد. [این ھم 
تالسی است برای قانع کردن مردم درمورد 

برد امپریالیستھا؟! ـ ر نجبر] 
رییس جمھوری اضافھ کرد: امروز بھ ملت 
این  طبق  کھ  کنم  می  اعالم  ایران  شریف 
توافق، در روز اجرای توافق تمامی تحریم 
و  موشکی  تسلیحاتی،  ھای  تحریم  حتی  ھا 
قطعنامھ  در  کھ  بھ صورتی  ھم  ای  اشاعھ 
بوده لغو خواھد شد. تمام تحریم ھای مالی، 
پتروشیمی،  نقل،  و  حمل   ، بیمھ  بانکی، 
فلزات گرانبھا و تمام تحریم ھای اقتصادی 
تعلیق.  نھ  و  شد  خواھد  لغو  کامل  طور  بھ 
توافق  یک  توافق  این  البتھ  داد:  ادامھ  وی 
بار توافق را محک  دوطرفھ است. ما یک 
زدیم آن ھم در توافق موقت ژنو بود و بر 
نھادیم.  گام  نھایی  توافق  زمینھ  در  مبنا  آن 
اگر  است.  دوطرفھ  توافق  اجرای  امروز 
بھ  البتھ  باشند ما  پایبند  توافق  این  بھ  آن ھا 
تحریم  لغو  با  ایران  اقدامات  پایبندیم.  توافق 
ھا آغاز می شود روحانی گفت: روز توافق، 
روزی است کھ اتحادیھ اروپا و آمریکا لغو 
می  اعالم  صراحت  بھ  را  ھا  تحریم  ھمھ 
کند و تصمیم خود را ابراز می دارد و از 
آن زمان است کھ تازه اقدامات ایران آغاز 
اقدامات  افزود:  جمھوری  رییس  شود.  می 
لغو  برای  ھا  آن  اجرایی  اقدامات  با  ایران 
آن ھم زمانی  بود،  تحریم ھا ھمراه خواھد 
بیش  است  ممکن  انجامید،  خواھد  طول  بھ 
از دو ماه آن زمان ھم بھ طول انجامد؛ آن 
روز می شود، روز اجرای توافق. یعنی چند 
خواھد  توافق  کامل  اجرای  روز  دیگر  ماه 
پیش رو داریم و  بود گرچھ این مراحل را 
ترین  مھم  این  اما  مرحلھ است  امروز یک 
یک  است.  گذشتھ  سال   ١٢ طول  در  روز 
پایان و یک آغاز روحانی ادامھ داد: امروز 
روزی است کھ از لحاظ تاریخی، کشورھای 
ھستھ ای  فعالیت  ھا  بزرگ جھان و قدرت 
ایران را بھ رسمیت شناختند، امروز روزی 
است کھ بعد از ١٢ سال، کشورھای قدرتمند 
فناوری  زمینھ  در  کھ  کردند  اعالم  جھان 
بھ  مدرن  ھای  فناوری  و  ای  ھستھ  ھای 
ایران کمک خواھند کرد. وی افزود: امروز 
اعالم  بزرگ  ھای  قدرت  کھ  است  روزی 
برداشتھ و ھمھ  کرده اند کھ ھمھ تحریم ھا 
قطع نامھ ھای ظالمانھ لغو و شرایط عادی 
آغاز خواھد  ایران  و معمولی در روابط با 
شد. رییس جمھوری ادامھ داد: امروز یک 
ظلم  برای  پایانی  آغاز،  یک  و  است  پایان 
بھ  نسبت  جا  بھ  نا  و  غلط  ھای  اتھام  و  ھا 

ملت بزرگ ایران و آغازی برای روند 

امپریالیستھا و عوامل صھیونیست حق بازرسی درایران ندارند!
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جدید  ھای  ھمکاری  شروع  در  جدید 
پایان  ھرگز  امپریالیستھا  جھان.[ظلم  در 
خیال  جمھور  رئیس  جناب  و  نخواھدیافت 
دستاورد  از  رنجبر]   ایجادنکند!  واھی 
و  تدبیر  دولت  رییس  بگویند  سخن  واقعی 
امید ھمچنین اظھارداشت: امروز منطقھ ھم 
خوشحال ھستند بھ دلیل این کھ بسیاری از 
بھانھ ھای واھی برای ستم بر منطقھ و فشار 
بر منطقھ بر مبنای این کھ ایران می خواھد 
پذیرد.  می  پایان  بسازد،  ای  ھستھ  بمب 
روحانی افزود: اگر برخی کشورھای ١+۵ 
امروز می خواھند، اعالم کنند کھ ما ایران 
را از ساخت بمب اتم بازداشتیم ھمھ دنیا بھ 
خوبی می دانند کھ ساخت بمب اتم بھ فتوای 
رھبر معظم انقالب بھ عنوان یک امر غلط 
و ضد انسانی و مجرم در دیدگاه دانشمندان 
ما بوده و ھرگز ایران دنبال ساخت بمب اتم 
اجرا شود  نبوده و نخواھد بود، چھ توافقی 

و چھ نشود. 
دستاوردی  از  اگر  بنابراین  داد:  ادامھ  وی 
می خواھند سخن بگویند از دستاورد واقعی 
کھ  است  آن  واقعی  دستاورد  بگویند،  سخن 
امروز فضای نوینی در منطقھ برای گسترش 
شده  ایجاد  جھان  و  منطقھ  در  ھا  ھمکاری 
است.  اجازه نمی دھم امید مردم برای آینده 
درخشان کشور با دروغی و اتھامی صدمھ 
ببیند. [ ھنوز توافقی امضا نشده فریاد انتقاد 
تا  دھد  سرمی  روحانی  حسن  را  ممنوع 

سازشھا معلوم نشود!؟ ـ رنجبر] 
منطقھ  کشورھای  افزود:  جمھوری  رییس 
نویی  آغاز  امروز  شما  و  ما  روابط  بدانند 
دارد و ما صمیمیت بیشتر، نزدیکی بیشتر، 
توسعھ  و  بیشتر  اتحاد   ، بیشتر  برادری 
ھمان  کوزه  ھستیم.[از  خواھان  را  روابط 

برون تراود کھ دراوست! رنجبر] 
امید  بھ  ایران  بزرگ  ملت  داد:  ادامھ  وی 
بر  شما  اعتماد  و  نشاط  فعالیت،  تالش، 
با  پایان  تا  با کمک ھم  دولت، ما مسیر را 

موفقیت ادامھ خواھیم داد.  
*********

سالیان درازی است کھ استعمارگران نو با 
قلدری مشغوول بھ زانودرآوردن کشورھای 
استعمارکھن  باحربھ  سومی  جھان  ضعیف 
طریق  از  چنانچھ  باشند،  می  استعمارنو  و 
مذاکره ھنوز نتوانستھ باشند با تجاوزنظامی، 
کشتارجمعی،  بمبھای  ساختن  بھ  زنی  اتھام 
زنده  نمودن  فلج  و  اقتصادی  تحریم  تحمیل 
را  آنھا  کشورھا  دراین  انسان  میلیونھا  گی 
این  بدون  درآورند،  خویش  زیرفرمان  بھ 
ملل  نظیرسازمان  المللی  بین  نھادھای  کھ 
بعداز معلوم شدن دروغ بودن این اتھامات و 

صدماتی کھ بھ مردم فقیر و زحمت کش این 
است  واردشده  امپریالیستھا  توسط  کشورھا 
فراموش  ماجراھا  دراین  بدھند.  پس  جواب 
اقتصادی  و  شدید مالی  بحران  می شود کھ 
جھانی   جامعھ  مسائل  دیگر  گیر  دامن  کھ 
کرده اند بھ جائی از اشباع رسیده است کھ 
امپریالیستھا بھ جای جست و جوی علل بروز 
بحران جھانی ناشی از فساد، بی برنامھ گی 
و تولید افسارگسیختھ و بھ کارگیری سیاست 
اخاذیھای روزمره  بھ سطح  پول گرائی کھ 
دولت کابوئی صفت آمریکا رسیده و ازجملھ 
تا  پشتوانھ  بدون  دالر  چاپ  کارانداختن  بھ 
کشورھا  ازانفجاراین  است  توانستھ  حال  بھ 
در تخریب محیط زیست جھانی و کشوری 
تحمیل  و  مردم  رفاه  حداقل  بردن  ازبین  و 
فقر گرائی روزافزون جلوگیری نمایند، ولی 
جنگ  مشغوول  زالو صفت  کشورھای  این 
نظیر  وحشی  گروھھای  ایجاد  و  تراشی 
یک  حتا  را  جھان  مردم  تا  برآنند  داعشیھا 
روز از دست پایان یابی جنگھای ناعادالنھ 

خالص ننمایند. 
اگربھ گزارشات پیش روی مذاکرات ھستھ 
روشنی  بھ  بیاندازیم  نظر   ٥+١ گروه  ای 
بامبولھائی را کھ ھر روز این جماعت عالم 
آمریکا و  امپریالیسم  آنھا  خوار و در راس 
نماندن  فرانسھ برای عقب  تالش امپریالیسم 
است  روشنی  نشان  آورند،  درمی  آن  از 
این  شدن  تمام  برای  آنان  خواست  ازعدم 
مذاکرات، چون کھ باقی ماندن این اتھامات 
شرایط را برای تجاوزگری دروقتی مناسب 
و بھ مصداق «دزد بازار آشفتھ می خواھد!» 
اخبارمذاکرات  تفسیرھای  بھ  نمایند.  آماده 

نظری بیاندازیم:
شاید تیم ایران از وین برگردد/ توافق فقط بھ 

شرط ”لغو تحریم“ 
عصر ایران – مذاکرات ھستھ ای ایران و 
پنجشنبھ  ساعات  آخرین  ١+٥ ، درست در 
-کھ قرار بود بھ پایان برسد- با اتفاق عجیبی 
بھ  و  غربی  کشورھای  گروه  شد:  مواجھ 
ویژه آمریکا، بخشی از آنچھ توافق شده بود 
را زیر پا گذاشتند و توافق صورت نگرفت( 

  (١١ / ٠٧ / ٢٠١٥
آینھ  سایت  توسط  شده  منتشر  «نویسنده: 

روز»
توافق  بھ نظر می رسد  آینھ روز  ـ سایت   
ھستھ ای در راه است  روزنامھ نیویورک 
اعالمیھ رسمی  ھیچ  نبود  در  نوشت:  تایمز 
االجل  ضرب  از  روز   ١١ گذشت  از  پس 
ای  ھستھ  مذاکرات  پایان  برای  شده  تعیین 
محل  ھتل  ھای  بالکون  بھ  مردم  ایران، 
آیا  دریابند  شاید  تا  اند  دوختھ  چشم  مذاکره 

جان  دیگر  طرف  از  است.  نزدیک  توافق 
کری، وزیر امور خارجھ آمریکا روز شنبھ 
در توئیتی از وجود اختالف ھای دشواری 
خبر داد کھ باید حل شوند اما غروب شنبھ 
پس از یک نشست محوری با ظریف مطلبی 
فابیوس،  لوران  نداشت.  کردن  بیان  برای 
رویترز  بھ  ھم  فرانسھ  خارجھ  امور  وزیر 
میز  روی  بر  مسائل  ھمھ  کھ  اکنون  گفت 
رسیده  فرا  گیری  تصمیم  زمان  دارد  قرار 

است. آ.د.ن٢١ تیر ١٣٩٤  
وین  ای  ھستھ  درمذاکرات  پیشرفت 

ادعایی بیش نیست  
در  پیشرفت  داد:  گزارش  العربیھ  شبکھ 
ادعایی  وین  در  ایران  ای  ھستھ  مذاکرات 

بیش نیست.
العربیھ درباره آخرین نتایج مذاکرات ھستھ 
ای وین بین ایران و گروه پنج بعالوه یک 
ھای  طرف  متناقض  موضع  ادامھ  گفت: 
وین  ای  ھستھ  مذاکرات  در  کننده  شرکت 
می  نشان  مذاکرات  مھلت  تمدید  بار  سھ  و 
ایرانی  و  آمریکایی  مقامات  سخنان  دھد 
دروغ  مذاکرات  این  در  پیشرفت  درباره 
بوده و آنطور کھ رخدادھا نشان می دھد این 

مذاکرات با مانع روبروست.ھمان جا 
نھایی  توافق  احتمالی  نکات  برخی 

ایران و ١+۵  
براساس برخی گزارش ھا، در توافق نھایی 
بھ  شود.  می  لغو  ھا  تحریم  تمام  احتمالی 
بھ  «انتخاب»  اعزامی  خبرنگار  گزارش 
وین؛ ھم اکنون این نکات کھ در زیر آمده با 
١+۵ در حال مذاکره است و چنانچھ طرف 
توافق  بگیرد،  را  الزم  ھای  تصمیم  مقابل 
برجام  محورھای  برخی  شود.  می  حاصل 
ن) احتمالی بین  (برنامھ جامع اقدام مشترکـ 

ایران و ١+۵ در زیر می آید: اول:
علیھ  ھا  تحریم  ھمگی  برجام،   براساس 
این پس یک  ایران از  لغو گردیده و  ایران 
بر  شد.  نخواھد  شناختھ  تحریم  کشور تحت 
محدودیت  سری  یک  صرفا  برجام  اساس 
ھای موقت پیش بینی گردیده اند کھ آن ھا ھم 
مطابق فرمایشات مقام معظم رھبری پس از 
مدتی معقول و محدود رفع خواھند شد. دوم:

ومالی  بانکی  اقتصادی،  ھای  تحریم  کلیھ 
مطابق تأکیدات مقام معظم رھبری در روز 
خواھند  لغو  قطعی   بطور  برجام،  اجرای 

گردید. سوم:
ایران از این پس تحت تحریم ھای تسلیحاتی 
نخواھد بود و طبق  قطعنامھ شورای قطعنامھ 
توافق  بھ  حصول  از  بعد  است  قرار  کھ 
صادرگردد، این تحریم ھا لغو و بر اساس 

ضمیمھ آن صرفا برخی محدودیت ھای 
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اعمال می  برای زمانی محدود  موقت 

گردد. چھارم:
چندین  از  ای  واقع مجموعھ  در  برجام  این 
چارچوب  در  آنھا  ھمگی  کھ  است  توافق 
رھبری  معظم  مقام  و  ایران  قرمز  خطوط 
و  موقت   اقدامات  برخی  و  شده  تعریف 
آن  در  ھای زمانی متفاوت  دوره  با  محدود 

پیش بینی شده است. پنجم:
قطعنامھ  آخرین  امنیت  شورای  قطعنامھ 
ای  ھستھ  برنامھ  مورد  در  امنیت  شورای 
ایران خواھد بود و پرونده ھستھ ای ایران را 
از ذیل فصل ھفت منشور ملل متحد خارج 
قطعنامھ  اجرای  زمان  مدت  کرد.  خواھد 
ملغی  مدت  این  پایان  در  و  بوده  محدود 

خواھد گردید. ششم:
این برای اولین بار است کھ یک کشور ذیل 
تحریم ھای فصل ھفتم موفق گردیده است با 
مذاکرات و دیپلماسی فعال توانستھ است از 

این وضعیت  خارج گردد.ھمان جا 
اوباما: شانس توافق ھستھ ای کمتر 

از پنجاه- پنجاه است  
بھ گزارش  آسوشیتدپرس، «باراک اوباما» 
رئیس جمھوری آمریکا بھ نمایندگان دمکرات 
«توافقی  دنبال  بھ  داد  اطمینان  سنا  مجلس 
تا  خواست  آنھا  از  و  نیست  ایران  با  بد» 
سایت  کنند.  پیشھ  صبوری  مذاکرات  پایان 
«پولیتیکو» نیز گزارشی از این مراسم داده 
است کھ سھ شنبھ شب برگزار شده و نوشتھ 
ھمزمان  آمریکا  جمھوری  رئیس  کھ  است 
شش  و  ایران  ای  ھستھ  مذاکرات  ادامھ  با 
نسبت بھ  قدرت جھانی در وین، تا حدودی 
گفت وگوھا ابراز بدبینی کرده است. سناتور 
گفت  در  چھارشنبھ  روز  دوربین»،  «دیک 
و گو با «پولیتیکو» اظھار داشت: «اوباما 
گفت کھ بھ نظرش میرسد شانس توافق کمتر 
کھ  توافقی  با  او  و  است  پنجاه  پنجاه-  از 
نخواھد  موافقت  نباشد  اجرا  قابل  یا  ضعیف 
کرد.». آ.د.ن. ١٨ تیر ١٣٩٤ طبق آخرین 
مذاکرات  کردند  توافق  طرفین  ھا،  گزارش 
را از٩ تیر(٣٠ژوئن) تا ھفتم ژوئیھ (١۶ تیر 

ماه) ادامھ دھند.
برگ پایان پرونده ١٢ سالھ

ایران: امکان دستیابی بھ راه  وزیر خارجھ 
حل بر مبنای توافق لوزان وجود دارد روز 
سھ شنبھ، ٩ تیر (٣٠ ژوئن )، جواد ظریف، 
دور  آستانھ  در  ایران  خارجھ  امور  وزیر 
خود  آمریکایی  ھمتای  با  گفتگو  از  دیگری 
گفت کھ «ھمھ مسئوالن ایرانی گفتھ اند کھ 
ستد معقول  داد و  آماده یک مذاکره و یک 
و منطقی ھستیم.» آقای ظریف، کھ پس از 
سفری کوتاه بھ تھران برای ادامھ مذاکرات 

بھ وین بازگشتھ، گفت: «تنھا توافقی پایدار 
پذیرفت  خواھند  ایران  مردم  و  ماند  خواھد 
کھ عادالنھ، متوازن و براساس عزت ملی و 
حقوق مردم ایران باشد و فکر میکنم طرف 
مقابل درک کرده کھ بدون یک توافق خوب 
و بدون شناسایی حقوق مردم ایران، رسیدن 
بھ یک توافق دراز مدت امکانپذیر نیست.»

سھ  روز  صالحی  و  ظریف  فریدون، 
شنبھ وارد وین شدند 

در دورھای قبلی گفتگوھای ایران و آمریکا، 
وزیر  مونیز،  ارنست  و  صالحی  اکبر  علی 
انرژی ایاالت متحده، نیز حضور داشتند و 
ھستھ  توافق  فنی  جنبھ ھای  باره  در  ظاھرا 
شده  تعیین  االجل  کردند. ضرب  گفتگو  ای 
برای دستیابی بھ توافق نھایی ایران و گروه 
١+٥ روز سھ شنبھ بھ پایان میرسد اما ھنوز 
بھ  رسیدن  از  مذاکره  طرفھای  از  ھیچیک 
توافق نھایی سخنی نگفتھ است. روز گذشتھ، 
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید از احتمال 
عبور از ضرب االجل تعیین شده سخن گفت 
و افزود کھ «ھنوز موضوعات مھم متعددی 
حل و فصل نشده است.» آقای ارنست گفت 
کھ بعید است اختالف نظرھای عمده موجود 

در ساعات باقی مانده مرتفع شود. 
فضای مذاکرات مثبت است، اما تا ٢۴ 
ساعت دیگر توافقی حاصل نمی شود   
نھایی ھستھ  توافق  بھ  ضرب االجل رسیدن 
پایان می  امروز سھ شنبھ  ایران،  برای  ای 
بھ عالوه یک،  پنج  ایران و  یابد. نمایندگان 
احتمال  کھ  کردند  اعالم  پیش  روز  چندین 
آنھا  کنند.  نمی  رد  را  االجل  ضرب  تمدید 
بھ  رسیدن  زمان  تا  کردند  تایید  ھمچنین 
توافقی تاریخی کھ در روزھای آتی حاصل 
خواھد شد بھ مذاکرات خود ادامھ می دھند. 
دیپلمات ھای آمریکایی نیز می گویند بر سر 
بازرسی از تاسیسات ھستھ ای ایران کھ یکی 
است،  تھران  برای  حساس  موضوعات  از 
پیشرفت حاصل شده است. یکی از اعضای 
بھ  دوشنبھ  روز  آمریکایی  ھیئت  پایھ  بلند 
تعریف  را  روندی  ما  گفت:  خبرنگاران 
کرده ایم کھ بر اساس آن، آژانس بین المللی 
تاسیسات  بھ  یابد  می  اجازه  اتمی  انرژی 
افزود  وی  باشد.  داشتھ  دسترسی  خاصی، 
ایران مجبور نیست اجازه دسترسی بھ ھمھ 
تاسیسات نظامی خود را بھ بازرسان بدھد. با 
وجود خوش بینی نسبی، شرکت کنندگان در 
دشواری  بر  دھند  می  ترجیح  مذاکرات  این 
روند مذاکرات و چگونگی بررسی جزئیات 
یکی  نیز  اسرائیل  کنند.  تاکید  توافق،  روند 
از مخالفان توافق ھستھ ای ایران است زیرا 
جھانی  قدرتھای  ای  ھستھ  توافق  آویو،  تل 

خود  موجودیت  برای  تھدیدی  تھران را،  با 
با  مقابلھ  موضوع  بر  نشست  این  داند.  می 
تروریسم، بھ خصوص گروه افراطی داعش 

نیز متمرکز خواھد بود.٩ تیر ١٣٩٤ 
شد:  اعالم  طورناگھانی  بھ  باالخره 
اتمی  جامع  توافق  بھ  و ١+۵  ایران 

دست یافتند  
اتمی  جامع  تاریخی  توافق   : آمریکا  صدای 
و  موانع  حل  از  پس  شنبھ  سھ  روز  ایران 
ھای  دیپلمات  میان  نھایی  نظرھای  اختالف 
حاضر در مذاکرات، حاصل شد.خبرگزاری 
رویترز بھ نقل از یک دیپلمات ارشد ایرانی 
گفت: «کار بی وقفھ ما نتیجھ داد و بھ توافق 
رسیدیم.» قرار است وزیران خارجھ ایران 
وشش قدرت جھانی پس از شرکت در یک 
جلسھ ھماھنگی در نشست خبری در مرکز 
خبرنگاران  مقابل  در  اتریش  ھای  رسانھ 

حاضر شوند.
برای  شدن  آماده  حال  در  خبرنگاران 
کنفرانس خبری در مرکز رسانھ ھای اتریش

وزیر  ظریف  محمدجواد  جلسھ  این  در 
موگرینی،  فدریکا  و  ایران  خارجھ  امور 
مسئول سیاست خارجی اتحادیھ اروپا بیانیھ 
مشترک را قرائت خواھند کرد. خبرگزاری 
ارشد  دیپلمات  از یک  نقل  آسوشیتدپرس بھ 
از  توافق  این  گوید  می  مذاکرات  در  دخیل 
جملھ دربرگیرنده مصالحھ ای میان واشنگتن 
و تھران است کھ می گوید بازرسان سازمان 
می  وظایفشان،  چارچوب  در  متحد،  ملل 
توانند خواستار بازرسی از تاسیسات نظامی 
گونھ  ھر  از  بازدید  اما مجوز  ایران شوند. 
تصمیم  بھ  منوط  بازرسان،  بھ  تاسیساتی 
تاخیر  با  تواند  می  و  است  ایرانی  مقامات 
صادر شود. منتقدان از این بخش از توافقنامھ 
در  تاخیر  امکان  گویند  می  و  کرده  انتقاد 
تا  دھد  می  را  الزم  زمان  تھران  بھ  مجوز 
آثار و قرائن احتمالی مبنی بر عدم پایبندی بھ 
تعھداتش را از بین ببرد یا پنھان کند. طبق 
درخواست  دارد  حق  تھران  جامع،  توافق 
بازرسی سازمان ملل متحد را رد کند و یک 
ھیات داوری متشکل از ایران و شش کشور 
می  آن تصمیم گیری  مذاکره کننده، درباره 
فوق،  قرار  آسوشیتدپرس  گزارش  بھ  کند. 
از سوی طرف  نشینی چشمگیر  یک عقب 
ایران  داشت  تاکید  ھموار  کھ  است  ایرانی 
ھرگز بھ بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
نمی  را  تاسیساتش  از  بازدید  اجازه  اتمی 
بازدیدھایی  چنین  کھ  داشت  اصرار  و  دھد 
را  ایران  نظامی  اسرار  از  جاسوسی  حکم 
بین  آژانس  (تاکیدازمااست)  داشت.  خواھد 

دھھ  یک  حدود  اتمی  انرژی  المللی 
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در این ٣۶ سال ... بقیھ از صفحھ اول

شود کھ انحراف آشکاری ازاصول کمونیسم 
علمی درامر ایجاد حزب سیاسی پیشرو طبقھ 
کارگر در جنبش چپ ایران وجود دارد. و 
احزاب متعدد موجود خود را بھترین معرفی 
می کنند و بھ وجود تشتت نظری و سازمانی 

و پیداکردن دالیل آن نمی پردازند.
این مایھ بسی سرشکستھ گی است کھ اعتقاد 
و موضع کارگری و کمونیستی قاطعی ھنوز 
واحد  درایجادحزب  ایران  چپ  جنبش  در 
پیشرو طبقھ کارگر وجودندارد. چندین حزب 
کمونیست درایران فعالیت می کنند کھ اوال 
کنند،  می  قلمداد  آنھا  پیشروترین  را  خود 
بدون اینکھ تاییدیھ ای ازجانب طبقھ کارگر و 
توده ھای زحمت کش دردست داشتھ باشند. 
بسیاری از رفقای شرکت کننده دراین نشست 
پیش  سال   ٢٠ حدود  دارند  یاد  بھ  پالتالکی 
اوال برخی از تشکلھای چپ اصرار داشتند  
شده  تھیھ  کمونیست  حزب  مانیفست  کھ 
انگلس برای ارائھ  درابتدا توسط مارکس و 
بیانیھ  وتنھا  نبوده  کمونیست  حزب  برنامھ 
پلورالیسم  آن  براساس  است.  کمونیستی  ای 
ثانیا  کردند.  می  درھرکشورتبلیغ  را  حزبی 
تمرکز  در  عین سبک درست  را  پلورالیسم 
نوعی  بھ  و  می کردند  قلمداد  افکار درست 
ثانیا  بودند.  سازمانی  و  فکری  تشتت  مبلغ 
سیاست  بھترین  خودرا صاحب  احزاب  این 
نمودند،  می  معرفی  پرولتری  تاکتیک  و 
درحالی کھ طبقھ کارگر ایران ھیچگاه با اینان 
متحدنشد و تمام مسائل اساسی تئوری کمونیسم 
نفی  پرولتاریا،  دیکتاتوری  نظیرنفی  علمی 
مبارزه  ادامھ  نفی  دموکراتیک،  ـ  مرکزیت 
طبقاتی درجامعھ سوسیالیستی پس از کسب 
بی  پرولتاریا،  توسط  درکشوری  قدرت 
اصول  از  خطرانحراف  بھ  نسبت  توجھی 
رویزیونیسم  قاطعانھ  وطرد  کمونیستی 
(کھن،مدرن، سھ جھانی و امروزی)، درک 
دموکراتیک  انقالب  مرحلھ  از  نادرست 
این  بھ  و  آن  ونفی  پرولتاریا  رھبری  تحت 
نفی  و  شوروی  در  سوسیالیسم  نفی  اعتبار 
درچین  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  انقالب 
سی  دموکرا  کشیدن  اخیرپیش  درسالھای  و 
مشارکتی و حتا نفی انقالب کردن پیش رفتھ 
اند و بدین ترتیب اصول تئوریک کمونیسم 
علمی را ولنگارانھ دورریختھ و بدین ترتیب 
روحیھ بی تفاوتی و غیرمسئووالنھ را نسبت 
بھ تئوری انقالبی و علمی پرولتاریا بھ وجود 
آورده اند کھ چیزی جز وفا داری نسبت بھ 
باشد.  نمی  بورژوازی  خرده  متزلزل  بینش 
بدین ترتیب تمامی تالشھایمان در ٣۶ سال 
می  القاعده  علی  کھ  حرکتی  مثابھ  بھ  اخیر 
گونھ  مسیرتوپی  باشد،   رونده  پیش  بایستی 
امر  برگشتھ و  با اصابت بھ دیوار  بوده کھ 

تبدیل شده کھ  وحدت کمونیستھا بھ معضلی 
با  یابرو  ضدانقالبی:  موضع  بیانگر  تنھا 
کن،  زراعت  کنگور  برو  یا  کن  بیعت  یزید 
بورژوازی  خرده  فعال  شرکت  باشد.  می 
درجنبش چپ و جان باختن آنان در مبارزه 
تا  است  شده  دلیلی  نیز  حاکم  رژیمھای  با 
مواضع خرده بورژوازی مورد پسند و قبول 

نیروھای چپ واقع گردد.
ضرورت  اثبات  برای  تالش  اکنون 
کھ  زیادی  ھای  نمونھ  آوردن  و  ایجادحزب 
می  نشان  اند  پرداختھ  آن  بھ  داخل  از  رفقا 
درچھ حدی  پرولتری  انحراف غیر  کھ  دھد 
باید  کھ   دارد  رواج  نیروھای چپ  بین  در 
کمونیست،  احزاب  پیروزیھای  بعدازدوقرن 
ما باید از ابتدا شروع بھ آن نمود ه واین نھ تنھا 
دستاوردی درجنبش کارگری بھ حساب نمی 
آید بلکھ نشان دھنده ی عمق و ریشھ داشتن 
انحرافات غیرپرولتری دردرون جنبش چپ 
کنیم  مافکرمی  علت  ھمین  بھ  باشد.  می  ما 
در  کارگر  طبقھ  پیشروان  گذاشتن  گام  کھ  
امر مثبتی است  وحدت دھی نیروھای چپ 
ایجادحزب  درمورد  کنونی  معضل  حل  و 
منوط بھ فعال شدن کارگران کمونیست فعال 
و خودستائی  گرائی  فرقھ  در طرد  درداخل 
من بھترین بوده و بدین ترتیب با عدم وحدت 
با نیروھای چپی کھ غرق دراین گمراھی ھا 
وحدت  برای  مناسب  زمینھ  ایجاد  و  ھستند 
عمل با تعدادھرچھ بیشتر توده ھای مردم و 
بھ پیش راندن امر مبارزه و انقالب پرولتری 
آلوده  از  را  کارگری  جنبش  قادرخواھندشد 
گی با این انحراف ضدکارگری بیرون کشند. 
شرکت  دوستان  و  رفقا  کلیھ  توجھ  درپایان 
کننده دراین اجالس را بھ این امر جلب می 
کنم کھ خرده بورژوازی با تشکیل گروھھای 
مناسباتی  کھ  درجامعھ  اقشار  از  مختلفی 
وسایل  خصوصی  مالکیت  بردن  ازبین  با 
و  مطالعھ  مورد  باید  ندارد،  مبادلھ  و  تولید 
نمی  تعریف  بنابھ  و  قرارگرفتھ  ارزیابی 
ماھیت  ازنظر  را  اقشاروسیع  این  توان 
طبقاتی باز نشناختھ ، موانعی کھ توسط آنھا 
در  جھانی  داخلی و  بورژوازی  پشتیبانی  و 
مبارزات جنبش کارگری بھ وجودمی آورند 
ازجملھ  را  آنان  غیرپرولتری  دیدگاھھای  و 
درون  در  یابی  سازمان  امر  در  گر  حیلھ 
طبقھ کارگر نادیده بگیریم و بھ مثابھ مواضع 

کنونی جنبش کارگری باز نشناسیم .

کمونیست کسی است کھ در حزب واحدکمونیست فعالیت کند! 

است کھ تالش می کند اتھامات مبنی بر 
را  اتمی  سالح  بھ  دستیابی  بھ  ایران  تالش 
راستی آزمایی کند. واشنگتن می گوید ایران 
قبل از لغو  باید در چارچوب توافق کلی و 
توافق  کند.  ھمکاری  آژانس  با  ھا،  تحریم 
از  بازدید  مجوز  صدور  در  ایران  اصولی 
تاسیساتش، دست آژانس را باز می گذارد تا 
با اختیارات بیشتری تقاضاھایش را بھ ایران 
مصاحبھ  ایران  اتمی  دانشمندان  با  و  ارائھ 
برای  آژانس  پیشین  ھای  درخواست  کند. 
بازرسی ھمگی از سوی ایران رد شده بود. 
است کھ  تاریخی  ای  اخیر، مصالحھ  توافق 
پیچیده  و  سخت  مذاکرات  سال   ١٢ از  پس 
میان قدرت ھای جھانی و ایران حاصل شده 
در  مذاکرات  راستی  دست  منتقدان  است. 
ایران و آمریکا شدیدترین انتقادھا را بھ روند 
مذاکرات وارد کرده اند. در ھمین حال یوکیا 
انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل  آمانو، 
راھی»  «نقشھ  گفت  شنبھ  سھ  روز  اتمی، 
بین آژانس و ایران بھ عنوان توافق نھایی بر 
سر برنامھ ھستھ ای ایران امضا شده است. 
او این مطلب را پس از حصول توافق جامع 

اتمی اعالم کرد.
(آ.د.ن.٢٣تیر ١٣٩٤) 

و   ٥+١ نواستعماری  فشار  ترتیب  بدین 
درمورد  ازجملھ  ایران  نماینده  نشینی  عقب 
بازرسیھای بازرسان انرژی اتمی برخالف 
توافق  بھ  ناگھانی  را  کار  باال  ھای  بدبینی 
کشاند! فعال روبھ پایان گذاشتھ و باید منتظر 
بھ عمل درآوردن توافقات بود تا ابعاد قضیھ 

بھ تمامی روشن شود!
 تفسیرروز ـ ٢٥ خرداد ١٣٩٣

این جلسھ در زمان کوتاھی کھ  از حوصلھ 
علت  ھمین  بھ  است.  خارج  دراختیارداریم 
جنبش  درحرکت  گرھی  نکات  از  یکی  بھ 
ھرکسی  پردازم:  می  کمونیستی  کارگری 
اسلوب  و  نظر  نقطھ  موضع،  براساس 
کمونیستی بھ وضعیت سازمانیابی درجنبش 
می  بیاندازد، متوجھ  نگاھی  ایران  کارگری 
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پیروزباد اعتصابات سراسری مشترک ھمھ تحت ظلم وستم!

شکوفا باد اعتصابات سراسری  
بقیھ از صفحھ اول

آن حربھ ی موثری باشند کھ نھ تنھا رژیم 
را وادار بھ تسلیم می کنند، بلکھ زمینھ را 
برای سرنگونی این بدخواھان فراھم ساختھ 
ودوران رھائی از ظلم و ستم را بھ بارمی 
آورند چنانچھ اعتصاب کننده گان از رھبری 
انقالبی و واقعی برخوردارباشند. درماھھای 
اخیر شاھد اعتصابات نسبتا عمومی معلمان، 
ایم کھ کاخ استثمار و ستم  پرستاران بوده 
اکنون  اند.  درآورده  لرزه  بھ  را  حاکمان 
اعتراضی  حرکت  تیرماه  دراوایل  باردیگر 
بزرگی  درشھرھای  بیمارستانھا  پرستاران 
مثل تھران، اصفھان و تبریز، اھواز، ھمذان، 
بوشھر، یزد و آمل و غیره شروع شده و 
خواست آنان مشابھ با خواستھای قبلی شان 
حقوقی،  تبعیضات  بھ  اعتراض  در  ازجملھ 
حقوقھای ناچیز و افزایش آنھا، لغو اضافھ 
پرستاران  استخدام  و  اجباری  کاریھای 
اما  باشد.  فقرمی  خط  از  رھائی  و  بیشتر 
این مبارزات نتوانستند تبدیل بھ اعتصابات 
سراسری پرستاران شده و اھمیت و عظمت 
ایران  درسراسر  را  پرستاران  کارخدماتی 
نشان دھند. و بدین ترتیب اعتصابھا جنبھ ی 
تکراری غیرموثرداشتھ و پژواکی شایستھ 
فقدان  و  پرستاری  تشکل  فقدان  نیافتند. 
ھماھنگی این مبارزات با مبارزات طبقات و 
اقشار دیگر توده ھای مردم از عوامل مھم 
کھ  بوده  آنان  موفقیت  عدم  کننده  تعیین  و 
باید ھرچھ زودتر رفع  کنند. رژیم سرکوبگر 
معلمان پس ازدستگیری اسماعیل عبدی از 
بعداز  ایران  معلمان  صنفی  کانون  رھبری 
شرکت  جھت  وی  توسط  ویزا  درخواست 
تربیت  و  تعلیم  جھانی  کنگره  ھفتمین  در 
پاسپورت  و ضبط شدن  درکانادا  اوتاوا  در 
و  تھران  بھ  برگشت  دستور  مرز  در  وی 
تماس گرفتن با دادستانی داده شد و بعداز 
و  گشتھ  توقیف  دادستانی  اداره  بھ  رجوع 
بھ  دراعتراض  و  گردید  اوین  زندان  روانھ 
نفر ار معلمان  بیش از ٧٠  این دستگیری 
اوین  جلوزندان  در  مختلف  شھرھای  از 
گشتند. وی  آزادی  خواستار  و  شده  جمع 

روز  (تھران)  ایران  معلمان  صنفی  کانون 
جمعھ با صدوربیانیھای، ضمن اعتراض بھ 
بازداشت اسماعیل عبدی دبیرکل این تشکل، 
دیگر  و  مدنی  فعال  این  آزادی  خواستار 

معلمان زندانی درایران شد.
در بیانیھ این کانون با اشاره بھ برخوردھای 
ایران  در  معلمان  با  گرفتھ  صورت  اخیر 
در  کھ  است  آن  بر  قرار  «گویا  است  آمده 
سیاست  و  بچرخد  پیشین  پاشنھ  ھمان  بر 

وحکومت داری چیزی نیست جزاعمال زور 
و عدالت ھمان ظلم بالسویھ است.» اگرتوجھ 
نسبتا  اعتصاب  بعداز  رژیم  کھ  باشیم  داشتھ 
سراسری معلمان دست بھ بازداشت معلمان 
زده و قصد خاموش کردن حرکت اعتراضی 
آنان را دارد، این امر بھ وضوح نشان می 
وجھ  ھیچ  بھ  حاکم  ددمنش  رژیم  کھ  دھد 
معلمان  حق  بھ  خواستھای  قبول  بھ  حاضر 
نیست و جز منطق زورگوئی منطق دیگری 
نیز  معلمان  اعتصاب  لذا  شناسد،  نمی  را 
با  و  سراسری  تنھا  نھ  بعد  بھ  ازاین  باید 
با  درھماھنگی  بلکھ  قرارشود،  بر  شکوه 
کارگران،  پرستاران،  سراسری  اعتصابات 
با  و  گرفتھ  صورت  باید  گان  بازنشستھ 
تومار  سراسری  حرکت  چنین  دادن  ترتیب 
و  پیچیده  درھم  را  حاکمان  ننگین  گی  زنده 
روز رھائی بیش از ٧۵ میلیون نفر از مردم 
ایران را نویددھند.  بنابراین با چنین آگاھی 
و سازماندھی است کھ مبارزات پرستاران، 
دانش  گان،  بازنشستھ  کارگران،  معلمان، 
جویان و غیره بھ نتیجھ ای درخشان خواھد 
رسید و درعین حال وحدتی عظیم بین مردم 
ایران بھ وجودخواھد آورد تا دیگر فرصت 
نتایج  کھ  نشوند  پیدا  آخوندھا  مثل  طلبانی 
بنابراین  ببرند.   یغما  بھ  را  آنان  مبارزاتی 
و  متحد  اعتراضات  شکوفائی  ما  خواست 
درایران  گان  استثمارشونده  اکثر  سراسری 
ازطریق اعتصاب عمومی است تا یک بار 
برای ھمیشھ معلوم شود کھ چرخ این کشور 
بدون تالش نیروی کار حتا یک دقیقھ ھم نمی 
تواند بچرخد و بھ این اعتبار فراھم ساختن 
زنده گی در رفاه و آبرومندانھ حق مسلٌم و 
حمایت  باشد.  می  اینان  چرای  و  چون  بی 
اتحاد بین المللی از کارگران، حمایت اتحادیھ 
سراسری ١٢٠ ھزار نفرمعلمان انگلیس از 
مبارزات معلمان و سازمان ٢٠٠ ھزارنفری 
معلمان ازکانادا در خواست آزادی معلمان در 
زندان نظیر عیدی، باغانی، بداغی، ھاشمی 
از  انترناسیونالیستی  دفاعی  و غیره حرکت 
ھمقطاران شان می باشد کھ باید روز بھ روز 
تر ساخت. پیش بھ  این حرکت را شکوفان 
و  متحد  سراسری  عمومی  اعتصاب  سوی 
سیاسی  زندانیان  فوری  آزادی  پارچھ!  یک 
بدون قید و شرط ! قطع اعدامھای زندانیان 
و تخلیھ زندانھا از تعداد زیادی زندانیان بی 
گان  دھنده  ادامھ  بھ  ما  پرشور  درود  گناه! 
مبارزه علیھ نظام سرمایھ داری حاکم! زنده 
و  استثمار  از  بخش  رھائی  سوسیالیسم  باد 

ستم طبقات سرمایھ دار! 

با قدردانی از کمکھای 
مالی رفقا و دوستان 

بھ حزب ذکراین 
نکتھ را ضروری 
می دانیم کھ تکیھ 
ی حزب بھ اعضاء 
وتوده ھا در پیشبرد 
مبارزه طبقاتی،  
روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است 
درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقھ 

کارگر و
 توده ھا 

مقایسھ قدرت خرید مردم ایران 
با کشورھای دیگر  

توافق  برای  مقرر  موعد  بھ  چھ  ھر   : ایلنا 
نھایی در پرونده ھستھ ای نزدیک میشویم، 
عمومی،  ھای  سخنرانی  در  روحانی  حسن 
تحریمھا  رفع  و  توافق  بر ضرورت  بیشتر 
بار  این  جمھوری  رئیس  میکند.  پافشاری 
بھ خراسان  اش  استانی  سفر  نوزدھمین  در 
شمالی در جمع مردم بجنورد تاکید می کند؛ 
از  نیست  مھم  تحریم  کھ می گویند  ”کسانی 
از  ”ما می خواھیم  بی خبرند“.  جیب مردم 
رقبا، ھمسایگان و دیگر کشورھای در حال 
بھ  دستیابی  برای  ما  بگیریم.  پیشی  توسعھ 
این ھدف باید متحد بوده، اختالفات را کنار 
رونق  تا  کنیم  کمک  یکدیگر  بھ  و  بگذاریم 
دانید روزی  می  شما  آغاز شود.  اقتصادی 
رشد  از  کرد،  آغاز  را  خود  کار  دولت  کھ 
آمارھای  و  نبود  خبری  اقتصادی  رونق  و 
 ٩١ سال  در  کھ  داد  می  نشان  اقتصادی 

رشد  درصد  ھفت  منفی  بھ  نزدیک 

فقر آماری...بقیھ از صفحھ اول
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عمیق،  رکود  یعنی  این  و  داشتیم 
منفی  ما  رشد  ھم   ٩٢ سال  در  حتی 
بود“. در خصوص سخنان حسن روحانی و 
موضع گیری صریح وی درباره ضرورت 
لغو تحریمھا، کھ در ھفتھ ھای اخیر مکرر 
زیر  موارد  بھ  توجھ  است،  پرداختھ  آن  بھ 
ضروری بھ نظر می رسد: نیازھای اولیھ، 
صرفا برای زنده ماندن دلواپسان و مخالفان 
تاکید  مستمر  صورت  بھ  ای  ھستھ  توافق 
دارند کھ کشور در شرایط تحریم ھم ”قابل 
اداره شدن“ است. این گفتھ دلواپسان، وجود 
اقتصادی  متفاوت  پاردایم  و  الگوواره  دو 
یک  ھر  کھ  سازد  می  عیان  را  کشور  در 
سیاست  در  غالب  سرمشق  بھ  دارند  تالش 
دیدگاھی است  یکی  تبدیل شوند.  گذاری ھا 
کھ تنھا بر ”اداره شدن“ کشور تاکید دارد و 
دیگری بر توسعھ کشور و پیشی گرفتن از 
رقبا، ھمسایگان و دیگر کشورھای در حال 
توسعھ و تبدیل ایران بھ یک قدرت اقتصادی 
نوظھور توجھ دارد. تفاوت ”اداره شدن“ و 
”توسعھ“ را در قالب مثالی این گونھ می توان 
توضیح داد کھ فردی در زندگی شخصی اش 
صرفا بھ دنبال این باشد تا از حدی از درآمد 
نیازھای  رفع  بھ  قادر  کھ  باشد  برخوردار 
اولیھ، صرفا برای زنده ماندن باشد ، یا در 
پی سطحی از درآمد باشد کھ در کنار رفع 
نیازھای اولیھ حیاتی، قادر بھ تامین امکانات 
نیز  بھداشتی  و  آموزشی  تفریحی،  رفاھی، 
باشد و در زندگی بھ سطح باالیی از کیفیت 
نیز رسیده باشد. دلواپسانی کھ تاکید می کنند 
شده“،  ”اداره  کشور  ھم  تحریم  شرایط  در 
نباتی  بودن“ و ادامھ حیات  صرفا بھ ”زنده 
اداره شدن می  آنرا  و  دارند  توجھ  ایرانیان 
کشور  توسعھ  بر  کھ  دیدگاھی  اما  نامند. 
بودن“،  ”زنده  کنار  در  کنند  می  پافشاری 
زندگی  کیفیت  بھبود  و  کردن“  ”زندگی  بھ 
قدرت  آزاد  سقوط  دارد.  تاکید  شھروندان 
خرید مزد بگیران آمارھا گویای آن است کھ 
قدرت خرید طبقھ کارگر و حقوق بگیران از 
کرد.  تجربھ  را  آزاد  سال ١٣٩٠، سقوطی 
نرخ تورم در سال ١٣٩٠ ، ٢٢ درصد ، در 
سال ١٣٩١ بھ ٣١ درصد و در سال ١٣٩٢ 
از ۴٠ درصد عبور کرد کھ این معنایی جز 
کاھش فزاینده قدرت خرید مزد بگیران در 
سالھای اخیر ندارد. وضعیت موجود بھ گونھ 
رشد  ایجاد  و  تورم  مھار  با  کھ  است  ھای 
در ۵  کارگر  طبقھ  خرید  قدرت  اقتصادی، 
سال آینده مجددا بھ قدرت خرید سال ١٣٩٠ 
خواھد رسید. رشد اقتصادی نیز در سالھای 
 ٧ منفی  بھ  نزدیک  رشد   ١٣٩٢ و   ١٣٩١
درصد را داشت. از سوی دیگر نرخ تشکیل 
سرمایھ ثابت کھ نشان دھنده میزان سرمایھ 

گذاری در کشور و ھم چنین بازتاب دھنده 
اقتصاد کالن  سیاست ھای کشور در حوزه 
سیر  تحریم  از  پس  دوران  تمامی  در  است 
نزولی داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی، 
ماھھ  سھ  در  ناخالص  ثابت  تشکیل سرمایھ 
اول سال ١٣٩٢ بھ قیمت ثابت سال ١٣٨٣ 
بوده  میلیارد لایر  ھزار و ٩۵٨  معادل ٩۵ 
کھ نسبت بھ دوره مشابھ سال ١٣٩١ حدود 
تشکیل  است.  داشتھ  کاھش  درصد   ١٧/٢
سرمایھ ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی 
پولی این دو  و دولتی است و میزان آورده 
 ١٣٩١ سال  در  دھد.  می  نشان  را  بخش 
 ٢٣/٨ حدود  ناخالص  ثابت  سرمایھ  تشکیل 
نشان  کاھش   ١٣٩٠ سال  بھ  نسبت  درصد 
تشکیل  رشد  کھ   ١٣٩١ سال  در  دھد.  می 
گذاری  سرمایھ  شد،  منفی  ثابت  سرمایھ 
بخش خصوصی در بخش ماشین آالت منفی 
٣۴/۵ درصد و در بخش ساختمان منفی یک 
درصد شد. سرمایھ گذاری بخش دولتی نیز 
در بخش ماشین آالت منفی ۴١/٧ و در بخش 
ساختمان منفی ٣٨/۵ درصد بوده است. از 
اقتصای  تحریمھای  کھ   ١٣٩٠ سال  انتھای 
شدت یافت از یک سو نرخ فزاینده تورم بھ 
سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران منجرشد 
منفی  رشد  منابع،  کمبود  دیگر  سوی  از  و 
اقتصادی و رشد منفی تشکیل سرمایھ ثابت، 
سرمایھ گذاری در بخش ھای مختلف را بھ 
تعطیلی کشاند. تورم و فقدان سرمایھ گذاری 
زیر  بھ  ایرانی  میلیونھا  حرکت  معنایی جز 
خط فقر ندارد. درآمد سرانھ سالیانھ ایرانیان: 
اقتصادھای  امروز  دالر   ۵٢٠ و  ھزار   ۴
جھانی،  اقتصاد  ھای  رقابت  در  نوظھور 
اقتصادھای  از  سبقت  گوی  ربودن  حال  در 
توسعھ یافتھ اند. برزیل، روسیھ، ھند، چین و 
آفریقای جنوبی بھ لحاظ اقتصادی، از قدرت 
منطقھ ای عبور کرده اند بھ قدرت بین المللی 
توسعھ  متعارف  سیاستھای  اند.  شده  تبدیل 
خارجی  ”سیاست  کنار  در  این کشورھا  در 
نفر  میلیون  صدھا  خروج  بھ  گرا“  توسعھ 
متوسط  نیرومندی طبقھ  فقر و  از زیر خط 
منتھی شد. نگاه بھ درآمد سرانھ اقتصادھای 
برای  حرکت  کھ  اقتصادھایی  و  نوظھور 
کردند،  آغاز  ایران  با  ھمزمان  را  توسعھ 
بھبود  مسیر  در  ایران  افتادن  عقب  گویای 
زندگی شھروندان است. در حالی کھ حسن 
روحانی می گوید: ”ما می خواھیم از رقبا، 
ھمسایگان و دیگر کشورھای در حال توسعھ 
درآمد  شاخص“  بھ  توجھ   ، بگیریم“  پیشی 
در  ایران  ماندن  عقب  دھنده  نشان  سرانھ“ 
مسیر بھبود زندگی شھروندان است. ما در 
این خصوص از رقبا، ھمسایگان و از دیگر 
برای  تالش  کھ  توسعھ  حال  در  کشورھای 

توسعھ را ھمزمان با ما یا بعضا دیرتر از ما 
آغاز کردند، عقب مانده ایم. مطابق با آمار 
در  کشورھا  سرانھ  درآمد  از  جھانی  بانک 
سال ٢٠١۴ ، ایران با درآمد سرانھ سالیانھ 
۴ ھزار و ۵٢٠ دالر در رتبھ ٩۶ از میان 
١٧٣ کشور جھان قرار گرفتھ است. نگاه بھ 
وضعیت ھمسایگان، رقبا و سایر کشورھای 
در حال توسعھ در این جدول، جالب توجھ 
درآمد سرانھ ساالنھ ٧٢  با  ـ  قطر  است:  
ھزار و ۵٣٢ دالر در رده ششم جھان قرار 
درآمد سرانھ ساالنھ ۵١  با  کویت  ـ   دارد. 
ھزار و ٣۶۵ دالر در رتبھ نھم قرار دارد.  
ـ امارات متحده عربی با درآمد سرانھ ساالنھ 
۴١ ھزار و ٩٣٠ دالر در رتبھ بیست و سوم 

قرار دارد. 
ـ سنگاپور با درآمد سرانھ ساالنھ ۴٠ ھزار 
و ٧٠ دالر در رده بیشت و ششم قرار دارد. 
ـ کره جنوبی با درآمد سرانھ ساالنھ ١٩ ھزار 
و ٨٩٠ دالر در رتبھ چھل و یکم قرار دارد. 
ـ عمان با درآمد سرانھ ساالنھ ١٨ ھزار و 
۶٢٠ دالر در رتبھ چھل و سوم قرار دارد. 
ساالنھ سرانھ  درآمد  با  سعودی  عربستان  ـ 
١٧ ھزار و ١٩٠ دالر در رتبھ چھل و ششم 

قرار دارد. 
ـ روسیھ با درآمد سرانھ ساالنھ ٩ ھزار و 
٩٠٠ دالر در رتبھ شصت و سوم قرار دارد. 
ـ ترکیھ با درآمد سرانھ ساالنھ ٩ ھزار و ٨٩٠ 
دارد.  قرار  در رتبھ شصت و چھارم  دالر 
با درآمد سرانھ ساالنھ ٩ ھزار و  برزیل  ـ 
قرار  ششم  و  شصت  رتبھ  در  دالر   ٣٩٠

دارد. 
ھزار   ٨ ساالنھ  درآمد سرانھ  با  مکزیک  ـ 
قرار  و ٨٩٠ دالر در رتبھ شصت و ھفتم 

دارد. 
ـ لبنان با درآمد سرانھ ساالنھ ٨ ھزار و ٨٨٠ 
دارد.  قرار  ھشتم  و  شصت  رتبھ  در  دالر 
ھزار و  درآمد سرانھ ساالنھ ٧  با  مالزی  ـ 
٧۶٠ دالر در رتبھ ھفتاد و یکم قرار دارد. 
درآمد سرانھ ساالنھ ٧ ھزار  با  قزاقستان  ـ 
۵٩٠ دالر در رتبھ ھفتاد و چھارم قرار دارد. 
ـ آفریقای جنوبی با درآمد سرانھ ساالنھ ۶ ھزار 
و ٩٠ دالر در رتبھ ھشتاد و سوم قرار دارد. 
ـ جمھوری آذربایجان با درآمد سرانھ ساالنھ 
۵ ھزار و ٣٣٠ دالر در رتبھ نودم قرار دارد. 
با درآمد سرانھ ساالنھ ۴ ھزار و  ـ بوسنی 
٧٧٠ دالر در رتبھ نود و سوم قرار دارد. 
نگاه بھ آمارھای فوق گویاست کھ دلواپسان 
و مخالفان توافق ھستھ ای نگران جیب مردم 
نیستند. الاقل این نگرانی نمودی در مواضع 

و سخنانشان ندارد. 
کسانی کھ نگران قدرت کشورند چرا 
نسبت بھ افول قدرت اقتصادی، نزول 
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تنھا دولت کارگری است کھ بیکاری را ریشھ کن می کند!

کیفیت  سقوط  و  کالن  اقتصاد  شاخصھای 
زندگی مردم، ساکت و بی تفاوتند؟

آ.د.ن.٢۵ خرداد ١٣٩۴
 ٢ ھزار میلیارد دالر سرمایھ 

ایرانیان خارجنشینی  
دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از 
کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور عالوه 
بر توان اقتصادی، دارای توان البی گری و 
قدرت نرم قابل توجھی در کشورھای محل 
اقامت خود ھستند کھ این قدرت نرم می تواند 
قرار گیرد.  نظام مورد استفاده  برای اقتدار 
باوریم  این  بر  ما  کرد:  اظھار  شھیدی  قوام 
کھ با وجود تحریم ھای ظالمانھ ای کھ علیھ 
کشور ما صورت گرفتھ ما می توانیم با بھره 
گیری از توان باالی سرمایھ ایرانیان خارج 
کشور بر این تحریم ھای ظالمانھ فائق آییم. 

ایران شش درصد جمعیت
 خارج نشین دارد 

از  خارج  ایرانیان  امور  دبیر شورای عالی 
حدود شش  برآوردھا  براساس  گفت:  کشور 
نشینان  خارج  را  ایران  جمعیت  از  درصد 
تشکیل می دھند کھ جمعیتی حدود پنج میلیون 
نفر را شامل می شوند. قوام شھیدی اظھار 
کرد: حدود ٧٠ درصد از ایرانیان خارج از 
کشور در شبکھ نخبگان ثبت نام کرده اند و 
مابقی نیز احتماال بھ دلیل اینکھ بھ داخل تردد 
نداشتھ اند در این شبکھ نام ننوشتھ باشند. وی 
گفت: تشکیل شبکھ نخبگان ایرانی خارج از 
از چند حوزه،  در میانھ راه است و  کشور 
رییس  فناوری  معاونت  حوزه  بخصوص 
طرح  و  است  پیگیری  دست  در  جمھوری 
شود.  می  پیگیری  نیز  آن  مطالعاتی  ھای 
قوام شھیدی افزود: با تشکیل شبکھ نخبگان 
ایرانی خارج از کشور، بھ دنبال ایجاد ارتباط 
مستمر این گروه با داخل کشور ھستیم و این 
از  کشور  برای  را  قدرتی  تواند  می  شبکھ 
ایرانیان خارج  لحاظ ھویتی و ترمیم ھویت 
نشین بھ دنبال داشتھ باشد. وی اضافھ کرد: 
در  ایرانیان  حضور  دلیل  بھ  حال  ھر  بھ 
لحاظ  از  متفاوت  جغرافیایی  ھای  موقعیت 
فرھنگی یک تفکیک بین این گروه ھا ایجاد 
شده کھ این شبکھ می تواند تمام افراد را در 
یک قالب جمع کند و آنان مشکالت خود را 
وی  گفتھ  بھ  کنند.  دنبال  طریق  این  از  نیز 
از  خارج  ایرانی  نخبگان  شبکھ  تشکیل  با 
کشور تمام مسوولیت ھا بھ این گروه ھا و یا 
نمایندگان آنھا داده می شود و از داخل نیز 
حمایت ھای الزم از آنان صورت می گیرد. 
این شبکھ بدون  افزود: تشکیل  قوام شھیدی 
ھمراھی ایرانیان خارج از کشور نمی تواند 
موثر باشد و تمایلی نیز از سوی برخی گروه 

ھای ایرانی خارج از کشور برای تشکیل این 
شبکھ وجود دارد.ھمانجا

تعطیلی ۵٠٠٠ واحد صنعتی 
در آذربایجان شرقی  

ھیئت مدیره خانھ صنعت و معدن آذربایجان 
جلسھ  شرقی  آذربایجان  استاندار  با  شرقی 
جلسھ  این  در  و  کردند  برگزار  مشترکی 
واحدصنعتی  تعطیلی۵٠٠٠  از  مسئوالن 
استان در دولت دھم خبر دادند. بھ گزارش 
شرقی  آذربایجان  استاندار  مھر،  خبرنگار 
بعداز ظھر امروز پنج شنبھ در جمع اعضای 
با  استان  ھیئت مدیره خانھ صنعت و معدن 
باالی  ھای  قابلیت  و  ھا  توانمندی  بھ  اشاره 
در زمینھ صنعت و معدن گفت:  استان  این 
ترین  اصلی  از  یکی  صنایع  از  حمایت 
اسماعیل  است.   یازدھم  دولت  ھای  برنامھ 
ھستھ  مذاکرات  اینکھ  بھ  اشاره  با  جبارزاده 
روزھای  بھ   ۵+١ گروه  با  کشورمان  ای 
مذاکره  تیم  افزود:  است،  رسیده  خود  مھم 
حال  در  اکنون  کشورمان  ای  ھستھ  کننده 
با طرف  ھا  تحریم  رفع  برای  گفتگو  انجام 
برخی  روزی  درحالیکھ  است  غربی  ھای 
نامیدند  می  پاره  کاغذ  را  ھا  تحریم  این  ھا 
کھ اکنون این کاغذ پاره صنعت ما را دچار 
تاکید  با  وی  است.  کرده  اساسی  مشکالت 
بر اینکھ دولت و تیم مذاکره کننده ھستھ ای 
منطقی  را  مسئلھ  کنند  می  تالش  کشورمان 
در  دولت  داشت:  ابراز  کنند،  فصل  و  حل 
خود  توان  بیشترین  گذشتھ  سال  دو  طول 
می  و  است  گذاشتھ  مذاکرات  روی  بر  را 
تحریم  ملت حفظ شود و  تمام حقوق  خواھد 
شود.  لغو  مقابل  ھای  طرف  ظالمانھ  ھای 
جبارزاده با اشاره بھ اینکھ برخورداری از 
علم و فناوری و دانش ھستھ ای حق واقعی 
ملت بزرگ ایران است، گفت: امیدوارم در 
این بین ھرچھ کھ بھ خیر و صالح مردم و 
کشور است اتفاق بیافتد. استاندار آذربایجان 
دوران  برای  باید  اینکھ  بر  تاکید  با  شرقی 
و  دقیق  ریزی  برنامھ  ھا  تحریم  لغو  بعداز 
پسا  دوران  داد:  ادامھ  باشیم،  داشتھ  جامعی 
تحریم می تواند ھم مثبت و ھم منفی برای 
بھ  چراکھ  باشد  کشورمان  تولید  و  صنعت 
صورت عملی باید با بازارھای دنیا رقابت 
کرد. وی از تعطیلی پنج ھزار واحد صنعتی 
آذربایجان شرقی در دولت گذشتھ خبر داد و 
گفت: رفع تحریم ھا فرصت با ارزش برای 
بازسازی صنعت استان است کھ ھمھ مدیران 
بھ  کنند  تالش  باید  تولیدی  مراکز  و  صنایع 
بازارھای جدید صادراتی دست پیدا کرده و 
از فناوری ھا و تجھیزات روز دنیا استفاده 
صنعتی  ھای  تشکل  از  حمایت  لزوم  کنند. 

صنعت،   سازمان  رئیس  شرقی  آذربایجان 
در  نیز  شرقی  آذربایجان  تجارت  و  معدن 
تشکل  از  حمایت  لزوم  بر  جلسھ  این  ادامھ 
ھای صنعتی استان تاکید کرد و افزود: باید 
کارشناسی  بھ صورت  ھا  انجمن  مشکالت 
بررسی شده و رفع شوند. حسین نجاتی از 
در زیرمجموعھ  فعالیت ١٢ تشکل صنعتی 
و  داد  خبر  استان  معدن  و  صنعت  خانھ 
اند  شده  پویاتر  و  تر  فعال  ھا  انجمن  گفت: 
است. وی  درحال رفع شدن  و مشکالتشان 
ھمچنین با تاکید بر اینکھ میزھای تخصصی 
صنعت در استان ایجاد می شود، ادامھ داد: 
صنعت  تخصصی  میزھای  این  طریق  از 
کشورھای  با  استان  صنعتی  ارتباطات 
ایجاد  از  نجاتی  مدیریت می شود.  خارجی 
خانھ  در  تخصصی  میز  چھار  فعالیت  و 
صنعت و معدن استان خبر داد و گفت: این 
میزھا وظیفھ مدیریت ارتباطات صنعتی را 
برعھده دارند، البتھ دو میز تخصصی دیگر 
نیز بھ زودی ایجاد می شود. رئیس سازمان 
صنعت،  معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
در بخش دیگری از سخنان خود بھ مشکالت 
صنایع و برخی تشکل ھا اشاره کرد و گفت: 
است  نیاز  و  شده  رفع  حدودی  تا  مشکالت 
محترم  استاندار  مشکالت  دیگر  رفع  برای 
صادر  مقتضی  دستورات  شرقی  آذربایجان 
بخشی  ترین  مظلوم  معدن  و  صنعت  کنند. 
دید  زیادی  آسیب  ھا  تحریم  در  کھ  است 
تجارت  و  معدن  خانھ صنعت،  رئیس  نایب 
جلسھ  این  سخنران  دیگر  شرقی  آذربایجان 
بود کھ با اشاره بھ وجود مشکالت زیاد در 
استان گفت: متاسفانھ ھر  واحدھای صنعتی 
تعطیل  استان  در  صنعتی  واحد  چند  روز 
برخی  از  انتقاد  با  پاشایی  شوند. رضا  می 
نمی  از صنایع  را  الزم  حمایت  کھ  مدیران 
پاسخگو  مدیران  از  برخی  افزود:  کنند، 
از  پیش  از  بیش  داریم  انتظار  و  نیستند 
صنایع و واحدھای تولیدی و صنعتی استان 
حمایت شود. وی با تاکید بر اینکھ صنعت و 
معدن مظلوم ترین بخشی است کھ در تحریم 
مشکالت  داد:  ادامھ  دید،  زیادی  آسیب  ھا 
رئیس  بھ  و  شده  آوری  جمع  استان  صنایع 
جمھوری ارسال شده است کھ وی نیز جواب 
نامھ حوزه صنعت را بھ مسئوالن مربوطھ 
با  داشت:  ابراز  پاشایی  اند.  کرده  موکول 
حوزه  مسئوالن  از  زیادی  تعداد  حال  این 
نوشت  پی  وجود  با  استان  معدن  و  صنعت 
نامھ رئیس جمھور جوابگویی مناسبی برای 
اند. نداشتھ  استان  صنایع  در  ما  مشکالت 

ھمانجاـ١١تیر١٣٩۴
غربی  آذربایجان  در  تولیدی  واحد   ٣۶٣

سازمان  رئیس  اند   شده  تعطیل 



صفحھ ١٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
آذربایجان  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
غربی گفت: از ٢٩٨۴ واحد تولیدی استان 
١۶٨٠ واحد فعال و نیمھ فعال و ٣۶٣ واحد 
فعال  قابل  راکد  واحد   ٩٠١ و  شده  تعطیل 
جعفر  دارد.  وجود  استان  سطح  در  سازی 
ایسنا،،  با  وگو  گفت  در  اسکندری  صادق 
منطقھ آذربایجان غربی، اظھار کرد: کمبود 
بھ  بدھی  فروش،  بازار  فقدان  نقدینگی، 
نبود  کارگری،  مشکات  بانکی،  سیستمھای 
سرمایھ برای نوسازی، باال بودن ھزینھ ھای 
تولید، نبود مواد اولیھ، محدودیت صادرات، 
مشکالت خط تولید، بدھی بھ مالیات از جملھ 
مشکالتی واحدھای تولیدی است. وی یادآور 
گروھھای  در  استان  تولیدی  واحدھای  شد: 
کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، محصوالت 
منسوجات،  آشامیدنی،  و  غذایی  شیمیایی، 
تجھیزات  و  آالت  ماشین  موتوری،  نقلیھ 

محصوالت چوبی طبقھ بندی شده است.

بحران زیست محیطی و 
نیاز بھ حل آن درایران!
امروز بخش مھمی از نیروھای سیاسی 
موافق و یا مخالف ھم بھ وجود بحران 
دارند.  آگاھی  درایران  محیطی  زیست 
تغییر  درجھت  عمل  بدون  آگاھی  اما 
اند  گفتھ  ازقدیم  کھ  طور  ھمان  اوضاع 
از  حد  تاچھ  است.  ثمر  بی  شاخ  مثل 
ساکنان شھرھائی مثل اھواز باید دراثر 
نزول باران روانھ بیمارستانھا بشوند و 
آن ھم درصورت داشتن امکان پرداخت 
معالجھ؟! تاچھ درجھ ای بھ علت توفان 
شن مردم حتا از کشیدن نفس ھوای پاک 
باید محروم گردند؟! تاچھ حد در گرمای 
لبان  با  باید  ھزارنفر  ھزاران  تابستان 
درانتظار  باید  زده  گرما  بدنی  و  تشنھ 
حدی  تاچھ  باشند؟!  آب  قطراتی  دریافت 
کشاورزان باید شاھد خشک شدن ِکشتھ 
ھای شان دراثر فقدان آب جاری باشند و 
یا درختان بھ بارنشستھ شان از بی آبی 
خشک شده و ثمره ای بھ دست نیاورند؟! 
مند  بھره  بھ  مربوط  خطرات  ی  دامنھ 

شدن از زنده گی سالم را می توان دراثر 
تخریب محیط زیست ذکر کرد و ازھمھ ی 
بدتر فردائی نھ چندان دور گرفتار  اینھا 
بود  روستانشینان  میان  دعوا  و  جنگ 
کھ برسر بھره مندی ازآب با یک دیگر 
نمونھ ی آن را  و  بھ جنگ کشیده شده 
درسال  یزد  و  اصفھان  اطراف  در  ھم 
وجودآمدن  بھ  ایم!!  بوده  شاھد  گذشتھ 
این وضعیت ناشی از استفاده حریصانھ 
سود  کسب  برای  طبیعی  امکانات  از 
بیشتراست. بھ طوری کھ کندن چاھھای 
آبھای  کردن  روان  ازحد؛  زیاده  آرتزین 
ویژه  بھ  تاالبھا  آلوده بھ رودخانھ ھا و 
از کارخانھ ھا، ازبین بردن جنگلھا دراثر 
تاالن درختھا، شکار بی رویھ  و  بریدن 
روزافزون  استفاده  وحشی،  حیوانات 
گاز  روزافزون  درتولید  نفتی  منابع  از 
کربنیک و غیره خطرعظیم آلوده گی آبھا 
را حتا در جھان و درخلیج فارس و دریای 
مبارزه  اند.  وجودآورده  بھ  مازندران 
بحران  این  پیشرفت  از  جلوگیری  برای 
نیز دردست طبقھ کارگر و پیروزی انقالب 
کارگری درجھان و درایران می باشد تا 
گسیختھ  افسار  ھای  استفاده  سوء  جلو 
سرمایھ  نظام  توسط  طبیعی  ازمنابع 
کودکان  بھ  جدی  دھی  آموزش  و  داری 
در مدارس برای حفاظت از منابع طبیعی 
سیاستھای  و  گرفتھ  دست  بھ  محکم  را 
متعددی را در مورد بازگرداندن سالمت 
منظور  بدین  اتخاذکند.  محیطی  زیست 
علیھ  مبارزه  وقفھ  بدون  حاال  ھمین  از 
تخریب محیط زیست حاکمان را قاطعانھ 
پیش برده و ازاین طریق میلیونھا انسانی 
را کھ بھ شدت از این تخریب دارند آسیب 
می بینند، نجات دھند. بدین ترتیب توده 
مبارزه  ھم  دردست  دست  میلیونی  ھای 
ی پیروزمندی را علیھ حاکمان ارتجاعی 
از  بخشی  ما  درزیر  خواھندبرد.  پیش 
آسیبھائی را کھ تخریب زیست محیطی بھ 
توده ھای مردم تحمیل نموده اند می آوریم 
کھ ضمن اقرار ازجانب مسئووالن رژیم 
و ناکارآمدی دولت عمق فاجعھ را نشان 
حساسیت  کھ  این  بھ  امید  با  دھند،  می 
با  درمبارزه  را  جدی  مبارز  نیروھای 
حاکمان برانگیختھ و بدین ترتیب انقالب 

را یک گام بھ پیش سوق دھیم:
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تعطیلی ادارات زابل بھ دنبال افزایش 
توفان و گرد و خاک 

قبل  ساعاتی  از  شن  طوفان  کھ  حالی  در 

است،  شده  آغاز  بلوچستان  و  سیستان  در 
امدادگران سازمان امداد و نجات میان اھالی 
این استان تاکنون ۴٠٠٠ ماسک نانو توزیع 

کرده اند.
بھ گزارش فارس، طوفان شن شمال استان 
سیستان و بلوچستان را در نوردید و سرعت 
بر  کیلومتر   ٧۵ بھ  زابل  شھرستان  در  آن 
ساعت رسید. بھ گفتھ گودرزی فر، کارشناس 
پیشبینی ھواشناسی سیستان و بلوچستان: در 
حال حاضر سرعت طوفان گرد و خاک در 
کھ  رسیده  درساعت  کیلومتر   ٧۵ بھ  زابل 
دید افقی را در این شھرستان بھ ۵٠٠ متر 
وزش  اینکھ  بیان  با  وی  است.  داده  کاھش 
شمال  در  ھفتھ  پایان  تا  و خاک  گرد  و  باد 
سیستان و بلوچستان ادامھ دارد، گفت: شدت 
طوفان در اوایل روز نسبت بھ ساعات دیگر 
کاھش  شاھد  امروز  ھمچنین  است،  بیشتر 
فرماندار  بود.  خواھیم  منطقھ  این  در  دما 
با  گو  و  نیز در گفت  ویژه شھرستان زابل 
خبرنگار فارس از تعطیلی ادارات در روز 
جاری خبر داد و گفت: ساعت ٨:٣٠ صبح 
امروز بھ دنبال تشدید طوفان و گرد و خاک 
زابل  ادارات شھرستان  افقی،  دید  کاھش  و 
تعطیل شد. ھوشنگ ناظری افزود: ادارات 
و دستگاھھای امدادی و مراکز بھداشتی در 

آماده باش بھ سر میبرند.
تاریخ مطلب: شانزدھم تیر ١٣٩۴ برابر با 

ھفتم ژوئیھ ٢٠١۵

اقیانوسھا با ‹بحران اسیدی شدن› 
مواجھ ھستند

٧ ساعت پیش ـبی بی سی ١٥/٦/٣ 
 

میزان  اگر  کھ  میدھند  ھشدار  دانشمندان 
تولید گاز کربنیک بھ شکل قابل مالحظھ ای 
کاھش نیابد حیات دریایی بھ طوری جبران 
ناپذیر تغییر خواھد کرد. بھ نوشتھ این گروه 
از دانشمندان، اقیانوسھا در حال گرم شدن، 
از دست دادن اکسیژن، و بیشتر اسیدی شدن 
اکسید  (دی  کربنیک  گاز  افزایش  سبب  بھ 
در  تازه کھ  پژوھش  این  کربن) ھستند. در 
شده،  منتشر  نشریھ «ساینس»  ویژه  شماره 
٢٢ دانشمند در گزارشی تحقیقاتی نوشتھ اند 
افزایش گاز  با  مرتبط  تھدیدھای  ترکیب  کھ 
کربنیک، خطری بزرگ برای اقیانوسھا بھ 
دانشمندان،  این  گفتھ  بھ  است.  آورده  وجود 
حلی  راه  تا  دارند  تالش  کھ  سیاستمدارانی 
بیابند  ھوایی  و  آب  تغییرات  بحران  برای 
تغییرات  این  تاثیر  بھ  اندکی  توجھ  کنون  تا 
میگویند  محققان  اند.  داشتھ  اقیانوسھا  بر 

تولیدی  کربنیک  گاز  کھ  است  واضح 
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ایران کویرلوت شده را برای نوباوه گان بھ جا نگذاریم!

از  سریعتر  فسیلی،  سوختھای  از 
ھمیشھ در حال تغییر ماھیت دریاھا از 
دوران «انقراض بزرگ» است. «انقراض 
 ٢۵٠ بھ  نزدیک  ای  دوره  بھ  بزرگ» 
بر  میشود کھ حیات  اتالق  قبل  میلیون سال 
روی کره زمین بھ طور کامل از بین رفت. 
اقیانوسھا  کھ  میدھند  ھشدار  پژوھشگران 
حدود ٣٠ درصد گاز کربنیکی را کھ از سال 
١٧۵٠ تولید شده است بھ خود جذب کرده اند 
و این وضعیت باعث شده تا آب دریاھا بیشتر 
اقیانوسھا  تحقیقات،  این  بھ  بنا  اسیدی شود. 
آسیب  زمین  کره  دمای  افزایش  از  ھمچنین 
دیده و بیش از ٩٠ درصد گرمای تولید شده 
از جوامع صنعتی را از سال ١٩٧٠ بھ خود 
شده  باعث  اضافھ  گرمای  اند.  کرده  جذب 
تا اقیانوسھا سخت تر بتوانند اکسیژن را در 

خود نگھ دارند.
‹تغییرات بنیادی›

کھ  میدھند  نشان  نشان  تازه  آزمایشھای 
در  آینده  در  میتوانند  زنده  موجودات  اغلب 
برابر تغییراتی کھ با افزایش گاز کربنیک، 
در آب  اسیدی شدن یا کمبود اکسیژن  مانند 
دریاھا، ایجاد میشود مقاومت کنند اما برخی 
خواھند  بین  از  روند  این  در  موجودات 
این  ارشد  نویسنده  گاتوسو،  پیر  ژان  رفت. 
مطالعات، میگوید: «در مذاکراتی کھ تا بھ 
حال درباره تغییرات جوی صورت گرفتھ، 
حاال  است.  شده  اقیانوسھا  بھ  اندکی  توجھ 
برای  ای  کننده  متقاعد  دالیل  ما،  تحقیقات 
آتی  نشست  در  بنیادی  تغییراتی  ایجاد  لزوم 
سازمان ملل فراھم میآورد.» بھ نوشتھ این 
پژوھشگران، میزان کربنی کھ امروز انسان 
بھ  را  زمین  وضعیت  میتواند  میکند  تولید 
بعدی  نسلھای  برای  ناپذیری  برگشت  شکل 
تغییر دھد. اسیدی شدن اقیانوسھا، بھ عقیده 
این دانشمندان، بھ احتمال زیاد بر روند تولید 
مثل و رشد برخی موجودات زنده، بھ ویژه 
از کربنات کلسیم  اسکلتی  یا  پوستھ  کھ  آنھا 
دارند، تاثیر خواھد گذاشت. بھ گفتھ محققان، 
بر  انسانھا،  بر سالمت  تغییرات عالوه  این 
صنایع شیالت و ماھیگیری، آبزی پروری، 

و حتی توریسم تاثیرگذار خواھند بود.
٨٠ درصد تاالب ھا بھ کانون 
گردوغبار تبدیل می شود  

ایران  ھای  تاالب  از  حفاظت  طرح  مدیر 
تاالب  حقابھ  تامین  عدم  صورت  در  گفت: 
برای  مدیریتی  صحیح  ریزی  برنامھ  و  ھا 
احیای تاالب ھای کشور، خطر تبدیل شدن 
گرد  کانون  بھ  تاالب   ٢۵٠ از  درصد   ٨٠
حسن  کند.  می  تھدید  را  کشور  غبار،  و 
سلیمانی روزبھانی روز چھارشنبھ در گفت 

و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: اکنون 
٨٠ درصد تاالب ھای کشور دارای پتانسیل 
کھ  ھستند  ریزگردھا  منشاء  بھ  شدن  تبدیل 
توان  این  مدیریت صحیح  نبود  در صورت 
بھ بالفعل تبدیل خواھد شد. وی اظھار کرد: 
زیر  ھای  آب  منابع  از  رویھ  بی  برداشت 
ھای  سیستم  حقابھ  نکردن  رعایت  زمینی، 
رودخانھ  و  ھا  تاالب  مانند  دست  پایین  آبی 
شرایط  در  را  کشور  تاالبی  وضعیت  ھا، 
بحرانی قرار داده است. سلیمانی روزبھانی 
ادامھ داد: خاک تاالب ھا ُرسی و غیرمتراکم 
است از این رو با اولین جریان باد بھ ھوا 
بلند و بھ منشاء ریزگرد تبدیل می شود. وی 
گفت: اکنون تاالب ھای زیادی مانند ارومیھ، 
در  ھامون  و  بختگان  پریشان،  گاوخونی، 
حال تبدیل شدن بھ منشاء ریزگردھا ھستند، 
ھا،  زمین  برخی  ھا،  تاالب  جز  بھ  البتھ 
اکوسیستم ھای دشتی و جنگلی ھم می توانند 
بھ  سلیمانی  شوند.  تبدیل  ریزگرد  منشاء  بھ 
کرد  اشاره  ھا  تاالب  مدیریت  برنامھ  تھیھ 
تاالب   ۵ مدیریتی  برنامھ  تاکنون  افزود:  و 
شامل پریشان، شادگان، ارومیھ و دو تاالب 
گل  قوری  جملھ  از  ارومیھ  دریاچھ  اقماری 
ادامھ  وی  است.  شده  تھیھ  قشالق  قره  و 
شامل  تاالب   ٧ مدیریت  برنامھ  تھیھ  داد: 
ھامون خوزستان، حلھ بوشھر، حرای میناب 
استان مرکزی ، چغاخور  ھرمزگان، میقان 
چھارمحال و بختیاری، زریوار کردستان و 
مجموعھ تاالب ھای آالگل – آلما گل و آجی 
گل در گلستان در دست تھیھ است. سلیمانی 
تاکید کرد: مسالھ مھم در مورد تاالب ھا و 
بھ طور کلی منابع آبی، برداشت بیش از حد 
از این منابع است بنابراین بھ علت مدیریت 
نادرست حوضھ ھای آبی در حال از دست 
شھرھا  اطراف  در  سرسبز  مناطق  دادن 
ھستیم ، البتھ خشکسالی و روند تغییر اقلیم 
نیز این روند را تشدید کرده است. وی ادامھ 
منابع آب  گذشتھ مدیریت  سال  چند  در  داد: 
در منطقھ چھ در بعد ملی و چھ منطقھ ای 
نادرست بوده است از این رو مشکالتی مانند 
بروز ریزگردھا را رقم زده است. سلیمانی 
منبع  فرات  و  دجلھ  مثال  عنوان  بھ  گفت: 
کھ  است  ھورالعظیم  تاالب  آب  کننده  تامین 
سدھای  احداث  علت  بھ  اخیر  سال  چند  در 
و  ترکیھ  کشورھای  در  ویژه  بھ  رویھ  بی 
عراق و بخش ھایی در ایران، شاھد خشک 
شدن این حوضھ آبی ھستیم از این رو یک 
حوضھ  این  از  تواند  نمی  تنھایی  بھ  کشور 
نیازمند یک عزم  کند و  آبی محافظت  ھای 

جھانی است. 
حدود ٢۵٠ تاالب در کشور وجود دارد کھ 
اھمیت است  این تعداد ٨۴ تاالب دارای  از 

بوده و  المللی  بین  تاالب  بین ٢۴  این  و از 
دارد.  قرار  رامسر  کنوانسیون  ردیف  در 
 ، صنعتی  خانگی،  ھای  فاضالب  ورود 
از  رویھ  بی  برداشت  و   (١) شیمیایی  سموم 
است  تھدیداتی  ھا  تاالب  باالدستی  منابع 
آبی را تھدید می کند.  این حوضھ ھای  کھ 
اکنون تاالب ھای شورگل، یادگارلو، انزلی، 
پریشان،  نیریز،  خورموسی،  شادگان، 
تاالب  برخی  ھامون  و  کمیجان  ارومیھ، 
تغییرات  معرض خطر  در  کھ  ھستند  ھایی 
اکولوژیکی بوده و بھ ھمین دلیل در فھرست 
مونترال قرار گرفتھ اند. تاالب ھایی کھ در 
در  دارند  قرار  محیطی  زیست  بد  شرایط 
مورد  در  کنوانسیونی  کھ  مونترال  فھرست 
حفاظت از تاالب ھا است، قرار می گیرند.

آسمان دیلی نیوز ـ ٩ خرداد ١٣٩۴ 

گزارش مرکز پژوھشھا از نابودی 
ذخایر آب  شرق: 

گزارشی  ارائھ  با  مجلس  پژوھشھای  مرکز 
کرد:  اعالم  کشور،  آب  منابع  وضعیت  از 
تعداد دشتھای ممنوعھ از ١۵ دشت در سال 
۴٧ بھ ٣١٩ دشت در سال ٩٣ افزایش یافتھ 
ارائھ  با  مجلس  پژوھشھای  مرکز  است. 
و  آب  بخش  قوانین  تحوالت  از  گزارشی 
کرد:  اعالم  زیرزمینی،  منابع  بر  آن  تأثیر 
نامناسب منابع آب  درحال حاضر وضعیت 
زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست. وضعیت 
از  حکایت  کشور  آب  منابع  و  اقلیمی 
محدودیت جدی منابع آبی دارد بھ ترتیبی کھ 
بیش از دوسوم کشور جزء مناطق خشک، 
نیمھ خشک و بیابانی است کھ عمده مراکز 
کالنشھرھای  ازجملھ  جمعیتی  قطبھای  و 
کشور کھ منابع تأمین آب آنھا متکی بر منابع 
زیرزمینی است را دربر میگیرد و کمتر از 
وضعیت  با  اقلیمھا  سایر  در  کشور  یکسوم 
آب و ھوایی مرطوب و نیمھ مرطوب، قرار 
منابع  حاضر  درحال  بنابراین  است.  گرفتھ 
آب زیرزمینی کشور بھ دلیل برداشت بیش 
از حد ناشی از ازدیاد چاھھای غیرمجاز و 
با  اضافھ برداشتھای چاھھای مجاز، ھمراه 
اخیر،  سالیان  متوالی  خشکسالیھای  وقوع 

است.   رسیده  بحرانی  وضعیت  بھ 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
تشدید افت سطح آب و کسری مخزن 
از  نیمی  از  بیش  ممنوعیت  آبخوانھا،  در 
روند  و  داشتھ  دنبال  بھ  را  کشور  دشتھای 
از  بیرویھ  ھای  برداری  بھره  تزاید  بھ  رو 
منابع آب زیرزمینی و با راندمان ھای بسیار 
پایینتر از متوسط نرخ جھانی، چھ در انتقال 
و مصرف در مزرعھ و چھ در تولید ماده 
خشک بھ ویژه در ١٠ سال اخیر کھ حکایت 
از خسران دارد، موجب شده روند افت منابع 
آب زیرزمینی شدت بیشتری بھ خود گیرد، 
بھ طوری کھ در ۴٧ سال اخیر مخازن آب 
از  بیش  با کسری مخزن  زیرزمینی کشور 
١١٠ میلیارد مترمکعبی مواجھ شده اند کھ 
بھ  مربوط  آن  مترمکعب  میلیارد  حدود ٩۵ 
٢٠ سال اخیر است. نکتھ حائز اھمیت دیگر 
نقش مھم منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز 
آحاد جامعھ است کھ ۶٣ درصد  آب شرب 
آن از طریق آبھای زیرزمینی تأمین شده و 
آبھای سطحی سھم ٣٧ درصدی را بھ خود 
تأمین آب  در بخش  البتھ  میدھد.  اختصاص 
شرب روستایی، سھم آبھای زیرزمینی بالغ 

بر ٨٠ درصد است. 
افت  و  مخزن  کسری  کشور  در  اکنون  ھم 
عدم  و  آب  کمبود  باعث  آب  سطح  شدید 
کشور،  کالنشھرھای  آب  تأمین  در  قطعیت 
ازجملھ تھران و حتی تأمین آب بیش از شش 
است.  شده  تانکر  با  کشور  روستای  ھزار 
در  فرونشست  متوسط  نرخ  حاضر  درحال 
دشت تھران بین ٣٠ تا ٣۶ سانتیمتر در سال 
در مناطق مختلف است کھ بسیار بیشتر از 

سایر نقاط جھان است. 
در  زیرزمینی  آب  کیفی  تغییرات  ھمچنین 
ھا  فروچالھ  ایجاد  مخزن،  حجم  کاھش  اثر 
و شکافھای بزرگ در دشتھا و تھدید حیات 
آبخوان  تخلیھ  اثر  در  روستاھا  و  شھرھا 
ھا، از دیگر واقعیتھای کشور است.  تعداد 
از حدود ١۵ دشت  دشتھای ممنوعھ کشور 
سال  در  دشت   ٣١٩ بھ   ١٣۴٧ سال  در 
١٣٩٣ افزایش یافتھ و بھ دلیل روند صعودی 
رویھ آب،  بی  برداریھای  بھره  و  مصارف 
افزایش  حال  در  ممنوعھ  ھای  دشت  تعداد 

است. (آسمان دیلی نیوز ـ ٨ تیر ١٣٩۴) 
ھشدار: مازندران بیابان میشود 

محیط  کارشناسان  از  تعدادی  اینکھ  از  پس 
زیست نسبت بھ بیابان شدن استان مازندران 
ھشدار دادند، یک مقام سازمان محیط زیست 
نیز از احتمال بیابان شدن مازندران طی ٢٠ 
سال آینده بھ دلیل مدیریت نادرست منابع آب 
حمید  آمریکا،  گزارش صدای  بھ  داد.  خبر 
گشتاسب، مدیرکل دفتر زیستگاه ھا و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، روز 
تسنیم  خبرگزاری  بھ  اردیبھشت   ٢۶ شنبھ 

گفت: «اگر روند مدیریت منابع آبی بھ ھمین 
حتی  آینده  سال   ٢٠ تا  یابد  ادامھ  صورت 
میشود، وقتی  تبدیل  بھ بیابان  نیز  مازندران 
استانی مثل مازندران تا این اندازه در معرض 
با  دیگر  مناطق  طبعاً  میگیرد  قرار  تھدید 
شدت بیشتری در معرض خطر ھستند.» این 
مقام سازمان حفاظت محیطزیست با انتقاد از 
بخش  توسط  ایران  مصرف ٨۵ درصد آب 
کشاورزی، گفت کھ در حال حاضر برداشت 
بیش  بھ  زیرزمینی  آبھای  و  چاھھا  از  آب 
از حدمجاز رسیده است کھ این اقدام توسط 
پمپھای مکندھای انجام میشود و سفره ھای 
زیرزمینی را خالی از آب میکند. این سخنان 
دانشگاه  استاد  امینی،  در حالیست کھ محمد 
تحقیقات منابع طبیعی  و رئیس سابق مرکز 
و کشاورزی استان مازندران نیز اسفند ماه 
گذشتھ بھ روزنامھ ھمشھری گفتھ بود: «بنا 
بھ آمار، اگر روند موجود در برداشت آب از 
سفره ھای زیرزمینی ادامھ پیدا کند حداکثر 
میشود.»  خشک  مازندران  دیگر  سال   ٢٠
این کارشناس نیز نسبت بھ افت سطح آبھای 
این  از  بیرویھ  برداشت  اثر  در  زیرزمینی 
آبھا ھشدار داد و گفتھ بود: «افت سطح آب 
اراضی جلگھ ای  سفره ھای زیرزمینی در 
و  گذاشتھ  اثر  بھ شدت  گیاھی  روی پوشش 
بھ تدریج باعث خشک شدن خاک و تخریب 
کامل پوشش گیاھی دراین مناطق میشود.» 
دشتھای  از  بسیاری  اکنون  ھم  او  گفتھ  بھ 
بی رویھ آب بھ  برداشت  مازندران بھ دلیل 
دشت ممنوعھ تبدیل شده اند. کاظم نصرتی 
ایران  جنگلبانی  جامعھ  رئیس  نصرآبادی، 
کشور  شمال  جنگلھای  مدیریت  پیشتر  کھ 
ھای  آب  وضعیت  است،  داشتھ  برعھده  را 
زیرزمینی استانھای شمالی ایران را بحرانی 
توصیف کرد. او بھ ھمشھری گفت کھ ساختار 
وقتی  کھ  است  ای  گونھ  بھ  شمال  اراضی 
شور  آب  شود  تخلیھ  زیرزمینی  ھای  سفره 
اراضی  و  شده  زیرزمینی  آبھای  جایگزین 
شوری  و  میدھد  دست  از  را  خود  قابلیت 
میشود.  سرزمین  تخریب  باعث  نھایت  در 
بھ  کھ  ایران  شمال  در  مازندران  استان 
شناختھ  ھوایی  و  آب  خوش  و  سرسبزی 
کھن  و  انبوه  ھای  جنگل  میراثدار  میشود، 
این میراث  اما کارشناسان،  ھیرکانی است، 
دانستھ اند.  را در معرض خطر خشکیدگی 
و  طبیعی  منابع  پژوھشگر  آخانی،  حسین 
گیاھشناس بھ روزنامھ ھمشھری گفت کھ ھم 
اکنون در عرصھ ھای وسیعی از رویشگاه 
رویشگاھھای  از  بخشی  و  زاگرسی  ھای 
مواجھ  درختان  خشکیدگی  پدیده  با  شمال 
ھم  بھ  وضعیت  این  عامل  مھمترین  کھ  ایم 
ھاست.  این عرصھ  در  آبی  توازن  خوردن 

او در ادامھ توضیح داد کھ حفر صدھا ھزار 
آب  سطح  شدید  افت  موجب  غیرمجاز  چاه 
ارتباط  عمال  و  شد  زیرزمینی  ھای  سفره 
ریشھ گیاھان و درختان با رطوبت زیرزمین 
درختان  آن خشک شدن  نتیجھ  کھ  شد  قطع 
شدید  کاھش  بود.  گیاھی  پوشش  نابودی  و 
آب  منابع  از  بیرویھ  برداشت  و  بارندگی 
ایران طی سالھای اخیر موجب کاھش شدید 
منابع آب شده است بھ طوری کھ دولت سال 
گذشتھ وضعیت برخی از استانھای ایران را 
از نظر کم آبی، بحرانی اعالم کرد. با وجود 
مناطقی  بیابانی شدن  بھ  نسبت  ھشدار  این، 
چون استان مازندران، کم سابقھ بوده است. 

خزر غرق در آلودگی است  
 ١٢٠٠ تقریبی  طول  با  آبی  پھنھ  خزر 
و  کیلومتر   ٣٢٠ متوسط  وعرض  کیلومتر 
مساحت ۴٣٨٠٠ کیلومترمربع و حجم ٧٧٠ 
دریاچھ  ترین  بزرگ  کیلومتر مکعب  ھزار 
قزاقستان،  ایران،  کشور   ۵ کھ  است  جھان 
نوار  در  آذربایجان  و  روسیھ  ترکمنستان، 

ساحلی آن قرار گرفتھ اند. 
بھ گزارش خراسان، با آن کھ خزر گنجینھ 
است  فرد  بھ  منحصر  زیستی  تنوع  از  ای 
بھ یکی از آلوده ترین دریاھای جھان تبدیل 

شده است. 
دریای  حاشیھ  کشورھای  ساحلی  جمعیت 
خزر حدود ١۴ میلیون نفر تخمین زده شده 
روسیھ ٣٫۵  میلیون،  ایران ٧  در  کھ  است 
میلیون، جمھوری آذربایجان ٣٫۵ میلیون و 
دو کشور دیگر جمعیتی بسیار کم در حاشیھ 
خزر ساکن ھستند، با آن کھ جمعیت ساحل 
ایران نسبت بھ ٢ کشور آذربایجان و روسیھ 
بیشتر است اما سھمش در آلودگی خزر کمتر 

است.٢٠١۵/۶/١ ـ آسمان دیلی نیوز٢٨ 
|  اردیبھشت , ١٣٩۴ |

وضعیت خطرناک و اضطراری محیط 
زیست درایران 

۶٧ درصد تاالبھای کشور خشک شده اند 
زیستگاھھای  دفتر  تاالبھای  امور  معاون 
خشک  از  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
شدن ۶٧ درصد مساحت تاالب ھای کشور 

خبر داد. 
با  وگو  گفت  در  کریمی  باقرزاده  مسعود 
خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت تاالبھای 
موجود در کشور گفت: بر اساس بررسیھایی 
کھ ما انجام داده ایم؛ ۶٧ درصد از ٣ میلیون 
شده  خشک  ایران  تاالبھای  مساحت  ھکتار 
و  ساحلی  تاالبھای  اینکھ  بیان  با  وی  اند. 
و  ھستند  بھتری  وضعیت  در  کوھستانی 
تاالبھای موجود در دشتھا دچار آسیب شده 

اند، ادامھ داد: بخشی از این مشکل بھ 
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رخ  دما  افزایش  و  بارش  کاھش  دلیل 
داده، اما بخش زیادی از این مشکل بھ 
دلیل توسعھ بیرویھ در باالدست تاالبھا و بھ 

ویژه سدسازی است. 
زیستگاھھای  دفتر  تاالبھای  امور  معاون 
سازمان حفاظت محیط زیست در مورد راه 
حل خروج از این مشکل، اظھار کرد: برای 
خروج از این مشکل باید بھ سمت مصرف 
کشاورزی،  بخشھای  در  آب  منابع  بھینھ 
بدبینانھ  در  برویم؛  پیش  شرب  و  صنعت 
ترین حالت مجاز ھستیم کھ تنھا ۵٠ درصد 
از آب موجود در طبیعت را بھره برداری 
این مقدار بھ ٩٠  در حالی کھ اکنون  کنیم، 
از  سھم  باید  بنابراین  است؛  رسیده  درصد 

دست رفتھ را بھ طبیعت بازگردانیم. 
وی با اشاره بھ اینکھ نیازمند تغییرات مھمی 
کرد:  اظھار  ھستیم،  کشاورزی  شیوه  در 
آگاھسازی بسیار مھم است، اما تاکنون اقدام 

چشمگیری در این زمینھ رخ نداده است.  
بزرگترین دریاچھ آب شیرین 

در معرض تھدید  
زریوار  زیبای  دریاچھ  کلمھ:  گزارش 
آب  دریاچھ  بزرگترین  عنوان  بھ  مریوان، 
خوشی  روز  و  حال  روزھا  این  شیرین  
سھ  وسعت  با  دریاچھ  این  شگفتی  ندارد. 
ھزار و دویست و نود و سھ ھکتار آن است 
کھ تمامی حجم آب آن از چشمھ ھای زالل 
کف دریاچھ تامین می شود و ھیچ رودخانھ 
ای بھ آن نمی ریزد اما در چند سال گذشتھ بھ 
دلیل افزایش نیزارھا و رسوبات این دریاچھ 

در حال خشک شدن است. 
دریاچھ زریوار مریوان این نگین انگشتری 
غرب کشور ، بھ دلیل گسترش روز افزون 
سال  ھر  وسعتش  آن  اطراف  نیزارھای 
کاھش می یابد و تبدیل بھ خشکی می شود. 
و  مریوان  ھای  شھرستان  مردم  نماینده 
سروآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
و  ساخت  نیزارھا،  رشد  کھ  مطلب  این  بھ 
سازھای غیرمجاز در اطراف دریاچھ و نبود 
مدیریت واحد مھمترین مشکالت این دریاچھ 
است، افزود: در حال حاضر اعتباراتی برای 
ساماندھی زریوار اختصاص یافتھ کھ جوابگو 
نیست و این امر بر بحران دریاچھ زریوار 
می افزاید.آسمان دیلی نیوز ٧ خرداد ١٣٩۴  

ھشت دلیل انفعال دولت ایران در 
برابر ریزگردھا

نروژ   برگن  دانشگاه  استاد  کرمی  ناصر 
اھواز 

ھفتھ ھا بعد از ھجوم ریزگردھای پرحجم و 
خفقان آور بھ جنوب و غرب ایران، یکشنبھ 
گذشتھ باالخره دولت بھ ریاست روحانی در 

این باره جلسھ ویژه برگزار کرد. بھ 
 
جلسھ  این  حاصل  خبرگزاریھا،  گزارش 
برای  شرح  این  بھ  کلی  ھدف   ٩ تصویب 
تاالبھا،  احیای  است:  بوده  ریزگردھا  مھار 
گرد  تولید  بر  مؤثر  جوی  الگوھای  تعیین 
مؤثر،  کانونھای  بندی  اولویت  و  غبار  و 
مدلسازی  سامانھ  ارتقای  و  توسعھ  ھمچنین 
فناوری  زیرساختھای  ارتقای  پیشآگاھی، 
عملیات  اجرای  موقع،  بھ  بینی  پیش  برای 
بیابانزدایی و کنترل کانونھای بحران، توسعھ 
کاشت  دست  جنگلھای  ایجاد  و  نھالکاری 
ایجاد زیرگذرھای مناسب در جاده  بیابانی، 
مراکز  تجھیز  و  نفتی  میدانھای  آنتنی  ھای 
بیماریھای  مراقبتی  و  تشخیصی  خدمات 
چنانکھ  غبار.  و  گرد  استنشاق  از  ناشی 
از  منتخبی را  بینیم، ھیئت دولت ایران  می 
تحلیل  قالب  در  گذشتھ  ھای  ھفتھ  در  آنچھ 
ای  رسانھ  ھای  گزارش  یا  کارشناسی  ھای 
برنامھ  عنوان  بھ  شده،  منتشر  باره  این  در 
مطلوب برای مھار ریزگردھا تصویب کرده 
وظایف  ھا  فعالیت  این  ھمھ  کمابیش  است. 
تلقی می شوند  مسئول  ھای  سازمان  جاری 
اجرا  حال  در  اکنون  ھم  ھمگی  کمابیش  و 
ھستند. بھ واقع دولت ھیچ طرح تازه و موثر 
و شفافی را تصویب نکرده، فقط بھ سازمان 
ھای زیرمجموعھ اش تکلیف کرده است کھ 
توان  می  بدھند.  انجام  کارشان را  تر  جدی 
شده،  تصویب  یکشنبھ  روز  کھ  آنچھ  گفت 
خود نمایھ دیگری است از انفعال دولت در 
برابر پدیده خفقان آور و فرساینده ریزگرد. 
انفعالی کھ حتی مردم را ھم شگفت زده کرده 
است. گردوغبار جنوب کارآمدی نظام را بھ 
توان  بالقوه  کھ  داده  نشان  و  کشیده  چالش 
تھدید  و  خیابانی  ھای  شورش  برانگیختن 
امنیت سیاسی حکومت را دارد، با این وجود 
مقامات مرتبط، آشفتھ و سردرگم، جز تکرار 
حرف ھایشان در باره طرح ھایی کھ قطعیت 
کاری  توانند  نمی  نیست،  ھیچکدام مشخص 
بکنند. سطوری کھ در پی می آید مھمترین 
پدیده ریزگرد  برابر  در  دولت  انفعال  دالیل 
را برشمرده است. گفتنی است کھ آنچھ ذکر 
می شود صرفا دالیلی است ناظر بر مسئلھ 
ریزگرد و ساحت زیست بومی آن و موارد 
کلی مترتب بر موضوع مانند سوء مدیریت 
فراگیر و فساد اداری و ناکارآمدی مزمن را 

شامل نمی شود. 
١ـ چالش زمان 

ھمھ  حاال  ھمین  از  اسالمی  جمھوری  اگر 
توش و توانش برای مھار ریزگردھا صرف 
آشکار  دیگر  سال  ده  عمل  این  نتیجھ  کند، 
دشت  و  ھا  تاالب  احیای  چون  شد،  خواھد 

آب  منابع  وجود  فرض  بھ  حتی  مرده  ھای 
قبلی،  توقف ھمھ عوامل خشکاننده  و  کافی 
سالیان دراز بھ طول می انجامد. این مشکل 
بھ طور کلی برای سیاست ھای جھانی کنترل 
گرمایش زمین ھم وجود دارد، چون دولتھا 
باید ھمھ سیاست ھای مصرف انرژی خود 
دستاوردی  برای  دھند  تغییر  اکنون  ھم  را 
کھ از سال ٢٠٣٠ بھ بعد آشکار خواھد شد. 
بسیاری از دولت ھای جھان نھ توان برنامھ 
صرف  انگیزه  نھ  و  دارند  بلندمدت  ریزی 
منابع مالی در دسترس کنونی را برای منافع 

طوالنی مدت آینده. 
٢ـ دو مسیره بودن آستانھ ھای اقلیمی 
ھرگز   برگشت  مسیر  اقلیمی  تحوالت  در 
تصور  شود  نمی  یعنی  نیست.  رفت  مسیر 
کرد کھ صرفا با بالاثر کردن عوامل موجد 
وضعیت کنونی، می توان بھ وضعیت سابق 
مسیر  سابق  وضعیت  بھ  بازگشت  برگشت. 
متفاوت و ھزینھ ھای افزونتر و حجم بسیار 

عظیم تری از انرژی نیاز دارد. 
٣ـ غافلگیری اقلیمی 

در اقلیم بھ ندرت ممکن است گذشتھ چراغ 
راه آینده باشد. اتفاقا گذشتھ معموال گمراه می 
کند و دروغ می گوید. بھ طور معمول مبنای 
پیش بینی ھای اقلیمی مدل سازی بر مبنای 
روندھای آماری پیشین است. اما این روندھا 
فقط در کوتاه مدت درستند و فقط در دوره 
متوسط ھای اقلیمی. مبنای آنھا ھم روشی از 

میانگین گیری در آمار است. 
بھ ھمین دلیل است کھ تغییر اقلیم خاور میانھ 
و ایران را فرا گرفتھ، اما نھ فقط دولتمردان 
کھ بعضا جوامع و شخصیت ھای آکادمیک 
ایران ھم در تحلیل پدیده ریزگرد آن را مورد 
توجھ قرار نمی دھند. چون این تغییری است 
سوای آنچھ کھ تاکنون میانگین ھای آماری 
لحاظ آن در تحلیل ھا،  اند و عدم  می گفتھ 
آشفتگی و سردرگمی ایجاد می کند، آنچنانکھ 

می بینیم.
 ۴ـ ‹دیگرسپاری›

دو شرکت وابستھ بھ سپاه پاسداران و آستان 
قدس رضوی سد گتوند را ساختھ اند 

آب،  منابع  سوءمدیریت  در  بزرگ  مشکل 
ھای  فعالیت   (Externality) دیگرسپاری 
مخرب نظام ھیدروشناختی است. یعنی سود 
جبران  اما  برده،  دیگر  کسی  را  تخریب 
شود.  انجام  دیگر  کسی  توسط  باید  تخریب 
مثال گفتھ می شود سد گتوند را دو شرکت 
سپاسد (سپاه پاسداران) و مھاب قدس (آستان 
قدس رضوی) با ھزینھ افزون بر دو ھزار 
میلیارد تومان ساختھ اند. قابل تصور است 

کھ سود احداث این سد نصیب این دو 
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گفتھ  اگر  االن  اما  باشد.  شده  شرکت 
اثر  خوزستان  بوم  زیست  بر  سد  این  شود 
بھ طور کلی برچیده  ویرانگر داشتھ و باید 
شود، ھرگز نمی توان از این شرکتھا توقع 
و  بدھند  پس  اند  گرفتھ  کھ  را  پولی  داشت 
برای جبران خسارتھا بھ دولت کمک کنند. 
آنھا قراردادی داشتھ اند برای احداث سد کھ 
انجامش داده اند و اگر اکنون بنا بر تخریب 
سد و مشارکت این دو شرکت باشد، جز با 
اخذ حق الزحمھ کافی  عقد قرارداد جدید و 
حاضر بھ انجام این کار نیستند. دھھا سد و 
پروژه مشابھ در خشکاندن جلگھ خوزستان 
باز  برای  امکانی  وقتی  و  اند  بوده  موثر 
خسارت  از  اندکی  بخش  حتی  گیری  پس 
کھ  است  طبیعی  ندارد،  وجود  مرتبط  ھای 
دولت مقھور و منفعل کاسھ «چھ کنم» دست 

بگیرد.
و  تعدیل  برای  زیرساخت  نبود  ۵ـ 

انطباق 
تغییر  تمدن مایا را  بود کھ  بارھا گفتھ شده 
اقلیم نابود کرد. اما اخیرا مورخان می گویند 
آن  برخورداری  عدم  مایا  تمدن  مشکل  کھ 
از زیرساخت ھای فنی برای تعدیل تغییرات 
نقاط  در  تغییرات  وگرنھ ھمان  بود،  اقلیمی 
تمدن  نابودی  بھ  منجر  و  داده  رخ  دیگری 
یک  بھ  ایران  ورود  مستندات  بود.  نشده 
دوره طوالنی خشکسالی مکررا منتشر شده، 
ھمچنین بارھا اعالم شده کھ ایران در کمتر 
از سی سال ھفتاد درصد منابع آب زیرزمینی 
خود را مصرف کرده و ھم اکنون ھم ایران 
ساالنھ  جوی  ھای  ریزش  درصد  نود  دارد 
را مصرف می کند، یعنی بیش از دو برابر 
حد مجاز. تداوم این وضع یعنی خشکیدگی 
و بیابانی شدن قطعی ایران. پس چرا دولت 
را  زیرزمینی  ھای  آب  از  برداری  بھره 
متوقف نکرده و سرانھ مصرف آب را در 
ایران نصف نمی کند؟ بھ این دلیل ساده کھ 
در ایران زیرساخت فنی و اقتصادی مناسب 
آب  منابع  مدیریت  نظام  کلی  تغییر  برای 
انطباق،  برای  شرایط  ندارد.  وجود  کشور 
رفاه  ضریب  است.  دشوارتر  ھم  این  از 
نظام  و  اقلیم  با  منطبق  معماری  اجتماعی، 
تحمل  برای  اھواز  شھری  ریزی  برنامھ 
ریزگرد باید بھ حد شھرھای بیابانی دیگری 
ھمچون دوبی و بوستون و دوحھ و منامھ و 

کازابالنکا و... برسد.
۶ـ غیاب سرمایھ اجتماعی 

مشارکت  جلب  با  جز  توان  نمی  ھرگز 
برنامھ  یک  شھروندان  مسئوالنھ  و  گسترده 
جامع تحول محیطی را اجرا کرد. مردم باید 
در مسیر چنین تحولی سبک زندگی خود را 

خود  ھای  خواستھ  بسیاری  از  دھند،  تغییر 
چشم بپوشند و بسیاری محدودیت ھای تازه 
است  تضاد  در  آنھا  مستقیم  منافع  با  کھ  را 
بپذیرند. فقط برخورداری از سرمایھ اجتماعی 
کافی می تواند چنین سطحی از مشارکت را 
و  علمی  مرجع  ھای  شخصیت  برانگیزاند. 
این راه  فرھنگی و ھنری باید بھ دولت در 
کمک کنند. اما مشکل این است کھ در ایران 
بین حاکمیت و اینگونھ شخصیت ھا شکافی 
برای  باید  اکنون  ھم  است.  آمده  پدید  عظیم 
مثال شجریان و دولت آبادی و شفیعی کدکنی 
بیایند توی تلویزیون و از مردم بخواھند کھ 
ملی  ریاضت  مدت  طوالنی  برنامھ  یک  بھ 
برای نجات ایران تن بدھند. اما اینان اساسا 
حق حضور در تلویزیون ایران را ندارند و 
کسانی ھمچون سلحشور و قزوه و چرخنده و 
محمود کریمی کھ از چنین حقی برخوردارند 
پرشماری  برانگیختن گروه  توان  بعید است 

از مردم را داشتھ باشند. 
٧- ناتوانی از پیشبینی 

اقلیمی  حاد  شرایط  ھر  با  است  قادر  انسان 
وقوع،  بتواند  آنکھ  شرط  بھ  شود.  سازگار 
شدت و مدت آن را پیش بینی کند. توان پیش 
بینی، شرط اول سازگاری است. اما متاسفانھ 
ھم اکنون در ایران توان پیش بینی روندھای 
ھواشناختی  ادواری  رخدادھای  و  اقلیمی 
دلیل، کھ جای شرح  ندارد. بھ ھزار  وجود 

آنھا اینجا نیست. 
معکوس  مھندسی  دشواری  ٨ـ 

سرزمین مھندسی شده
دقیقی  معادل  شاید  البتھ  سرزمین  مھندسی 
ھر  بھ  نباشد.   Geoengineering برای 
کھ  جایی  یعنی  شده  مھندسی  سرزمین  حال 
نظام زیستبومی  بھ طور کلی  انسان  دخالت 
آن را تغییر داده باشد. این تغییر فقط شامل 
تواند  می  و  شود  نمی  ھیدروشناختی  نظام 
و  حیات  ھای  چرخھ  بر  گذاری  اثر  حتی 

مولفھ ھای اقلیم را ھم در بر بگیرد. 
برنامھ  سرزمین  مھندسی  است  ممکن  گاه 
ریزی شده و تعمدی باشد، امروزه حتی برای 
مھندسی  ھم  کربن  اکسید  دی  انتشار  کاھش 
در  زمین  کره  مناطق  برخی  در  سرزمین 
ناخواستھ  مھندسی  اما  است.  بررسی  دست 
زمین، اغلب بھ قھقرای سرزمین منجر می 
شود. یعنی بشر آنقدر ھمھ چیز را تغییر می 
دھد و زیستبوم را دگرگون می کند کھ عمال 
با چشم انداز متفاوت و تازه ای روبرو می 
شود. برای احیای اینگونھ سرزمین ھا چاره 
مھندسی  اما  است.  معکوس  مھندسی  کار 
پرھزینھ  دشوار و  بسیار  معکوس سرزمین 
است و فقط در موارد معدودی دولت ھایی 

مثل آمریکا و آلمان در بھترین دوران رونق 
اند.  شده  آن  انجام  بھ  موفق  خود  اقتصادی 
ایران  خوزستان  استان  در  و  امروز  ولی 
کانال  و  سدھا  از  بسیاری  چگونھ می شود 
ھا و کارخانھ ھا و جاده ھا را برچیده و بھ 
برداری  بھره  جدید  سیاست  یک  آنھا  جای 
از اراضی مبتنی بر اقتضائات اقلیمی اجرا 
کرد؟ اینطور است کھ رئیس سازمان محیط 
کنید  باور  گوید:  می  تلویزیون  در  زیست 
ریزگردھا یک دگمھ ندارند کھ بشود آن را 

زد، و دیگر نیایند. 
بلھ، واقعا چنین دگمھ یی وجود ندارد. کار از 

این حرف ھا گذشتھ است.
کم آبی در کرمان بیداد میکند  

خبرگزاری مھر:  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شھری استان کرمان گفت: ٢٧ شھر 
قرار دارند و  استان در وضعیت قرمز آب 
٢١ شھر ھم در وضعیت زرد بھ سر میبرند. 
و  آب  شرکت  اینکھ  بیان  با  طاھری  محمد 
و  شھر   ۶٨ کرمان  استان  شھری  فاضالب 
دارد  پوشش  زیر  را  استان  روستای   ١٢٩
متعادلی  وضعیت  در  ھم  شھر   ٢٠ افزود: 
ھستند. او جیره بندی آب در روزھای پیش 
رو را اجتناب ناپذیر دانست و اظھار کرد: 
را  بندی  جیره  مردم  ھمکاری  با  امیدواریم 
چاه  حلقھ   ٢٨ تعداد  گفت:  او  نباشیم.  شاھد 
جدید برای تامین آب موردنیاز درحال حفر 
و تجھیز است کھ ۶۵٠ لیتر در ثانیھ آب از 

آنھا استحصال میشود.
  آ.د.ن. ٣ تیر ١٣٩۴
 تفسیر روز

یونان در بحران!
بیستم  قرن   ٩٠ دھھ  در  شوروی  فروپاشی 
سرمایھ  برای  طالئی  فرصت  میالدی، 
خواست  بھ  تا  آورد  بوجود  اروپا  داری 
تاریخی خود یعنی اروپای واحد در صحنھ 
این  بپوشاند .  المللی جامھ عمل  رقابت بین 
شکلگیری کھ در آغاز اولیھ اش با پشتیبانی 
دادن  خاطر شکل  بھ  آنھم  (و  روسیھ  نسبی 
و  رقابت جنگ سرد)  در  دیگری  قطب  بھ 

بی تفاوتی آمریکا ھمراه بود، ولی در 



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
داد  نشان  اوضاع  روند  بعدی  مراحل 
کھ خواست اروپای متحد کھ عمدتا از 
آلمان وفرانسھ و سپس ایتالیا مطرح  طرف 
شد با روندھا و ساختارھای واقعی سرمایھ 
و  نداشتھ  ھمخوانی  گلوبال  عصر  داری 
سرمایھ  نظام  ساختاری  ھای  بحران  تشدید 
داری یک چنین اجازه ای بھ سرمایھ داری 
اروپا برای شکل دادن کامل بھ اتحادیھ اروپا 
بھ مثابھ یک دولت قاره ای نمی دھد .دالیل 
این موضوع وجود دارند  مختلفی کھ برای 
از آن جملھ اند ، رقبای جدید پر قدرت بین 
المللی ، محدود تر شدن بازارھای اقتصادی 
جھان و ناشی از آن محدودیت رشد و توسعھ 
و شکل گیری صندوق ھای مالی پرقدرت ، 
و ساختار ھای بحرانی بنیانی نظام سرمایھ 
تجربیات  دارای  کھ  کارگری  طبقھ   ، داری 
در  و  است  بوده  بزرگی  آوردھای  دست  و 
برابر از بین رفتن خدمات اجتماعی ایستاده 

است .  
اروپائی  جوامع  گیری  شکل  روند  در  ما 
در  را  داری  سرمایھ  رشد  ناموزونی 
کشورھای این قاره بھ وضوع می بینیم ، از 
یک طرف آلمان و سپس فرانسھ و انگلستان 
و ایتالیا با ظرفیت ھای عظیم تکنولوژیکی ، 
مالی و قدرت تولیدی و پائین تر کشورھای 
کشورھای  آخر  مرحلھ  در  و  اسکاندیناوی 
جنوب اروپا مثل پرتغال و یونان و آلبانی و 
توریسم و  از صنعت  اسپانیا و....کھ اساسا 
کشاورزی بھ اقتصادھای خود شکل داده اند 
کھ بھ مراتب ضعیف تر از دیگر کشورھای 

پرقدرت اروپا ھستند. 
برخی  اروپا  اتحادیھ  گیری  شکل  در  البتھ 
جزء  قبال  کھ  شرقی  اروپای  کشورھای 
بلوک شرق بودند بھ این اتحادیھ پیوستند کھ 
بھ  آنھم   ) غرب  مالی  حمایت  مورد  بیشتر 
دلیل رویاروئی با روسیھ و خط مقدم جبھھ) 
داری  سرمایھ  ناموزون  رشد  این   . ھستند 
اروپا بعد از بحران ھای گوناگون مالی قاره 
ای و بین المللی تشدید شده و مقدار قروض 
کشورھای ضعیف بھ کشورھا قوی ھر روز 
بیشتر شده است . دو دوره بحران بین المللی 
کھ از سال ٢٠٠٨ شروع شد. صندوق ھای 
دولتی کشورھای ضعیف را کامال خالی کرد 
و آنھا را بھ مرحلھ ای رسیدند کھ حتی توان 
پرداخت قروض خود را نداشتھ و با گرفتن 
وام ھای بیشتر قروض و بھره ساالنھ را می 
توانست  نمی  ابد  تا  روند  این  ولی  پردازند 

ادامھ پیدا کند .  
چندین دوره بحران ھای اجتماعی از یونان 
و اسپانیا گرفتھ تا کشورھای بالکان (کھ خود 
تحقیق جداگانھ ای را می طلبید) بھ صورت 
موقتی و با دادن پول قرضی بھ صورت وام 

و  رفع  بیشتر  مدت  کوتاه  و  مدت  بلند  ھای 
رجوع شدند ولی این جواب بحران ھا نبود و 
نیست . ایجاد بانک مرکزی اروپا و بوجود 
آمدن یورو نھ تنھا وضع اقتصادی کشورھای 
را  موقعیتی  بلکھ  نکرد  اصالح  را  ضعیف 
برای کشورھای پرقدرت اروپا بوجود آورد 
کھ با تغییر ارزش پول این کشورھا بھ یورو 
و ثابت نگھ داشتن حقوق مزدبگیران و جھش 
قیمت ھا میلیاردھا یورو را بھ جیب بزنند و 
با  بلکھ  اروپا  مزدبگیران  با  تنھا  نھ  را  این 
بانک ھای ضعیف کشورھای دیگر اروپائی 
ھم جلو ببرند . در شرایطی کھ کشورھائی 
مثل پرتغال در ٢٠ سال پیش دچار مشکالت 
 " برای  یورو  میلیاردھا  آلمان  بودند  مالی 
 . کرد  خرج  پول  شرقی  آلمان   " بازسازی 
می توان بھ آن معامالت یک جانبھ صنعتی 
آلمان را با دیگر کشورھای اتحادیھ اروپا را 
ھم اضافھ کرد . معامالتی کھ تقریبا صنایع 
اروپائی را در ید قدرت محور آلمان- فرانسھ 
و  فرانسھ  سیاسی  لحاظ  بھ  اما    . داد  قرار 
بھ شکلگیری  در عین حال کھ کمک  آلمان 
مرکزی  بانک  مثل  اروپا  اتحادیھ  نھادھای 
اروپا ، ایجاد یورو ، پارلمان اروپا و غیره 
کردند ولی این نھادھا بھ نوعی بوجود آمده 
اند کھ ھژمونی سیاسی آلمان- فرانسھ را در 
است  چیزی  آن  این  و  کند  می  تضمین  آن 
اروپائی  ھای  ھژمونیست  آن  کمک  بھ  کھ 
کشورھای  دیگر  بھ  سیاسی  اقتصادی  فشار 
اروپائی را ھدایت می کنند ما این تضاد را 
وقتی کھ اسپانیا و ایتالیا از حملھ آمریکا بھ 
کشیدن  وشانھ  شاخ  و  کردند  حمایت  عراق 
آلمان وفرانسھ برای آنھا را بھ وضوع دیدیم.  
بھ ھر حال با تمام قوانینی کھ اتحادیھ اروپا 
و  اتحادیھ  بھ  جدید  اعضای  پیوستن  برای 
از  برخی  ولی  آورد  بوجود  یورو  منطقھ 
کشورھائی کھ با این وجود این قوانین نمی 
توانستند بھ اتحادیھ اروپا و حوزه اقتصادی 
یورو بپیوندند ، پذیرفتھ شدند تا اتحادیھ اروپا 

باز ھم گسترش پیدا کند.  
یکی از موضوعاتی کھ بھ طور دائم از طریق 
رسانھ ھای وابستھ بھ سرمایھ داری تکرار 
می شود این است کھ این قرض ھا در جھت 
کمک بھ این کشورھا برای رھائی از بحران 
نپرداختن  و  تنبلی   ، پرداختھ شد  مالی  ھای 
و  زحمتکشان  و  کارگران  توسط  مالیات 
مزبگیران و بی برنامھ در بودجھ و باال نگھ 
داشتن آن و عدم قبول توصیھ بانک جھانی و 
بانک مرکزی اروپا وصندون بین المللی پول 
(بھ  اقتصادی  ریاضت  جھت  در  (تروئیکا) 
مزدبگیران،  و  کارگران  بیشتر  کار  مفھوم 
خدمات  کردن  کم  و  ھا  مالیات  بردن  باال 
اجتماعی تحت عنوان کم کردن بودجھ دولتی 

) مطرح می شوند ولی بھ بھره ھا و زد و بند 
ھای مالی و پشت پرده ای کھ با حاکمان و 
رھبران موسسات مالی کشورھای مقروض 
و فسادھای گسترده مالی دولتی و غیر دولتی 
کھ با ھمراھی اتفاقا نھادھای مالی و سیاسی 
اتحادیھ اروپا بوده است ھیچ اشاره ای نمی 

شود .  
عنوان  بھ  اروپا  اتحادیھ  کھ  پول ھائی  البتھ 
و  سیاسی  اھداف  کرد  پرداخت  قرض 
این  کشیدن  جملھ  از  مشخصی  اقتصادی 
اقتصادھا بھ زیر مھمیز امپریالیست ھای پر 
بھ ماندن  آنھا  مجبور کردن  اروپا و  قدرت 
دائم در حیطھ اقتصاد اروپائی و تشویق آنھا 
بھ گرویدن بھ این اتحادیھ و جلوگیری از نفوذ 
این  از  بسیاری  البتھ   . بود  نوظھور  رقبای 
پول ھنوز بھ کشورھای مقروض وارد نشده 
پرداخت  باز  جملھ  از   ) مختلف  عناوین  بھ 
و  مالی  بازارھای  سقوط   ، قبلی  قروض 
بازی با پرداخت ھای ملی – منطقھ ای و 
اوراق بھادار و بازارھای بورس )بھ بانک 
گشت  برمی  جھانی  بانک  و  اروپائی  ھای 
کھ  بودند  مجبور  این کشورھا  مردم  فقط  و 
پرداخت کننده قرضی باشند کھ خرج نکرده 
بودند . روشن است پرداخت این قروض بھ 
بانک ھای مختلف بدون رشد، گسترش فقر 
و بیکاری و صدھا بالی اجتماعی دیگر نمی 
توانست انجام بگیرد . بررسی رشد بیکاری 
اصطالح  بھ  کشورھای  جوانان  بین  در 
این  تنھا  نھ  کھ  دھد  می  نشان  اروپا  جنوب 
قرض ھا بھ این کشورھا معضالت بیکاری 
و رکود اقتصادی را حل نکرده بلکھ بھ آن 
دامن زده است  بھ قدرت رسیدن دولت چپ 
جواب  حقیقت  در  یونان  در  سیریزا  گرای 
نارضایتی شدید مردم بھ این چپاول و غارت 
در  امپریالیستی  داری  سرمایھ  و  ھا  بانک 
اقتصاد و زندگی مردم بود . اما اینکھ دولت 
یونان، دولتی کھ کشوری با اقتصادی ضعیف 
و ساختاری ضعیفتر را تحویل گرفتھ است 
پیروزی   ، بایستد  تروئیکا  جلوی  تواند  می 
کارگران  ھمبستگی  درجھ  با  مبارزه  این 
نیز  و  شان  مبارزه  سطح  و  زحمتکشان  و 
خواست  از  دولت  واقعی  پشتیبانی  مقدار 
نیروھای  دارد.   مستقیم  ارتباطی  آنان  ھای 
اصلی اجتماعی کھ در این مبارزه در یونان 
درگیر ھستند عمدتا جوانان و کارگران کھ 
عمده ترین درصد نیروی بیکار را بھ خود 
و  سالخوردگان  و سپس  اند  داده  اختصاص 

دانشجویان می باشند. 
براساس آمار نھاد ھای مختلف بین المللی از 
سازمان ملل تا بانک جھانی و بانک مرکزی 
اروپا درصد بیکاری را در یونان ٢۵ درصد 

درصد   ۴۵ تا  دیگر  اقشار  برای  و 
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یک زندگی انسانی و تسلیم نشدن بھ تحمیل 
و  جھانی  بانک  اقتصادی  کشی  ریاضت 
، فصل  تروئیکا  پول و  المللی  بین  صندوق 
و زحمتکشان  کارگران  ھمھ  برای  ای  تازه 
اروپا  اتحادیھ  در  تنھا  نھ  مزدبگیران  و 
باز  نیز  جھان  کشورھای  سایر  برای  بلکھ 
در حال  مقاومت خود  با  .یونان  کرده است 
شده  گلوبالیزه  سرمایھ  برابر  در  ایستادگی 
بھ  شوروی  فروپاشی  از  بعد  کھ  است  ای 
جریان  یک  از  خالی  فضایی  در  گرگتازی 

ضد سرمایھ داری مشغول بود . 
تشدید  و  تالقی  از  ناشی  یونان  امروز 
بحرانی  داری  سرمایھ  ساختاری  تضادھای 
عین  در  کارگر  طبقھ  برای  کھ  گذراند  می 
دارای  ولی  نیست  جدیدی  تجربھ  اینکھ 
کھ  است  خود  بھ  مختص  ھای  ویژگی 
بھ ھمراه دارد .  درسھای مشخص خود را 
است  این  آن  ھای  درس  مھمترین  از  یکی 
کھ بدون وجود احزاب متشکل و قدرت مند 
کمونیستی و کارگری، جنبش ھای قوی حتی 
بیاید  بوجود  تواند  می  داری  سرمایھ  ضد 
کننده  حل  نھایت  در  اما  کنند  بازی  نقش  و 
مشکل اساسی مردم بھ مفھوم گذار از سیستم 
عدالت  سیستم  بھ  کشی  بھره  و  استثماری 
ممکن  امر  این  و  ،نرسند  واقعی  اجتماعی 
و  متشکل  کارگر  طبقھ  یک  با  مگر  نیست 
حزب پرولتاریائی قوی اجتماعی با پایھ ھای 
وسیع توده ای . راه سومی برای خالصی از 
فقط سوسیالیزم  نیست  داری  سیستم سرمایھ 
اجتماعی  جوامع  تواند  می  کھ  است  جوابی 
را از سقوط بھ ورطھ بربریت سرمایھ داری 

نجات دھد.

برآورد کرده اند کھ کمی بیشتر از اسپانیا و 
امر بحران ھای  پرتغال است . در واقعیت 
و  فریب  ھای  پرده  ھمھ  سرمایھ  طوالنی 
ریاکاری سرمایھ داری را در ھم پیچیده است 
و تضاد کار و سرمایھ را بھ طور عیان در 
این مبارزه ھر چھ بیشتر آشکار کرده است . 
کشوری با جمعیتی ١٢ میلیون نفری دارای 
کھ  است  دالر  میلیارد   ٣٠٠ معادل  قرضی 
معادل ١٧٧ درصد از تولید ناخالص داخلی 
است . مفھوم آن این است ھر فردی از روز 
می  بھ عرصھ وجود  پا  یونان  در  کھ  اولی 
گذارد ٢۵ ھزار دالر بھ بانک ھای گوناگون 
جھانی و کمی ملی قرض دار است کھ روز 
بھ روز ھم با تلنبار شدن قرض ھای بیشتر 
  . شود  فقیرتر می  روزافزون  ھای  بھره  و 
اتحادیھ اروپا و در راس آن آلمان و فرانسھ 
نیز در فشار بھ یونان دارای محدودیت ھائی 
ھستند کھ در حالیکھ در این بحران دست باال 
را دارند ولی قادر بھ استفاده ھمھ ابزار ھای 
موجود نیستند . بھ طور مثال آنھا می خواھند 
با دادن یک وام دیگر بھ یونان ،این کشور 
قادر بھ رفع معضل کمبود نقدینگی و بحران 
موجود شود ولی در عین حال می دانند این 
موضوعی نیست کھ قبال تکرار نشده باشد و 
پرداخت قسط قرض  آنھا دادن قرض برای 
دیگر  بلکھ  یونان  تنھا  نھ  با  را  گذشتھ  ھای 
کشورھای اروپائی و حتی جھان انجام داده 
ارتجاعی ریاضت کشی  قوانین  تحمیل  و با 
اقتصاد  کشیدن  فالکت  بھ  باعث   ، اقتصادی 

این کشورھا شده اند .
 ادامھ این وضع می تواند ھم بھ خشم دولت 
کھ   ) اروپا  اتحادیھ  از  خروج  برای  یونان 
می تواند تجربھ جدید برای دیگر کشورھای 
بھ  تواند  می  ھم  و  بیانجامد   ( باشد  اتحادیھ 
نامعلوم  آینده  کھ  اجتماعی  ھای  شورش 
حوزه  و  اروپا  اتحادیھ  برای  خطرناکی  و 
یورو دارد ، منتھی شود .  از طرف دیگر 
کشورھائی کھ با سیاست پیچیده دولت ھای 
معظم اروپا برای محدود نگھ داشتن آنھا در 
توریسم  و صنعت  کشاورزی  اقتصاد  سطح 
توانند  نمی  اند،  مانده  یونان  و  پرتغال  مانند 
از زیر بار بدھی ھای سنگین تروئیکا کمر 
طوالنی  در  تواند  می  این  و  کنند  راست 
مدت بھ کلیت و توان قدرت اقتصادی اروپا 
ھای  المللی ضربھ  بین  با رقبای  رابطھ  در 
در خبرھا آمده  آورد.  جبران ناپذیری وارد 
جدیدی  وام  بستھ  با  اروپا  اتحادیھ  کھ  است 
صرفا  این   ، است  کرده  موافقت  یونان  بھ 
خرید زمان برای بھ عقب انداختن حل واقعی 
بحران بدھی ھای یونان است بحرانی کھ می 
تواند بھ سطح کشورھای دیگر اروپا سرایت 
کند .  تجربھ مبارزات مردم یونان بھ خاطر 

درجنبش جھانی کمونیستی بقیھ از صفحھ آخر

واردعمل شد. 
شدند  توقیف  نفر   ٥٨ زوریخ  در  چنین  ھم 
کھ با بھ کارگیری تعدادزیادی پلیس «بعداز 
تظاھرات انقالبی» مجرم قلمدادشده و مانع 
ترتیب  بدین  شدند.  تظاھرات  تشکیل  از 
از  ممانعت  و  کارگران  ترساندن  آنھاقصد 
شرکت آنھا در تظاھرات رسمی اول ماه مھ 

را داشتند. 
درمصر پلیس سیاسی از «نیروھای نیروھای 
کمونیست  حزب  رفقای  جلو  ملی»  امنیتی 
انقالبی مصر(ح.ک.ا.م.) سعید بیومی، عال 
و  ھاشم  ولید  السرکاوی،  السرکاوی، جاشیا 
عماد رومانی را گرفتند موقعی کھ آنھا یک 
قاھره  درمرکز  را  آمیز  مسالمت  تظاھرات 
در  کھ  شد  گفتھ  آنھا  بھ  بردند.  می  پیش  بھ 
پایان روز آزاد خواھندشد، چیزی کھ ھنوز 
پ.پ.اس.ار.سازمان  است.  نیافتاده  اتفاق 
تونس ایکور از تمامی ایکور خواست تا ھم 
بستھ گی با ٥ رفیق حزب کمونیست انقالبی 
درخواستشان  در  و  کنند  اعالم  مصررا 
رفقای حزب  مھ ٢٠١٥  ماه  نوشتند: «اول 
را  تظاھراتی  مصر  انقالبی  کمونیست 
کارگر  ازطبقھ  دفاع  برای  قاھره  درمرکز 
سرکوب  علیھ  جھان  کارگران  وکل  مصر 
نظامی  رژیم  و  داری  سرمایھ  از  ناشی 
سیاست  رژیم  این  دادند.  ترتیب  سیسسی 
ھای  توصیھ  و  شرایط  وحشی  نولیبرالی 
صندوق بین المللی پول و بانک جھانی را با 
بھ کارگیری بدون تردید بھ اجرا درمی آورد. 
برنامھ ریزی  طبقھ کارگر مصراز حمالت 
شده، بھ بی کارسازی ناعادالنھ، موقعی کھ 
اعتصاب  حق  شناختن  رسمیت  بھ  خواست 
اخیرا  برد.  می  رنج  دارد،  را  آن  انجام  و 
یک دادگاه اداری تصمیم گرفت کھ کارگران 
کھ  چون  ھستند  کارسازیھا  بی  این  شایستھ 
می  (شریعھ)  اسالمی  حقوق  مخالف  آنھا 
فعالیتھای  باشند... عالوه بر سرکوب کامل 
برنامھ ریزی شده  پوزه بند زدن  سیاسی و 
توسط دستگاه پلیسی سرکوبگر، کھ بھ طور 
شدیدی علیھ احزاب و گروھھای مترقی چپ 
و کمونیست، اعمال می شود کھ کشتار رفیق 

شایما الصباغ از آن جملھ می باشد...»
روز  مثابھ  بھ  مھ  ماه  اول  باد  زنده 

مبارزاتی بین المللی طبقھ کارگر! 
زنده باد مارکسیسم ـ لنینیسم! 

امضاء کننده گان 
دیگر  امضاھای   ،٢٠١٥/٧/٩ (درتاریخ 

ممکن می باشد)
لنینیست  ـ  مارکسیست  پرولتری  مشی 
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مراکش 

انقالبی  سوسیالیست  دوست  وطن  حزب 
واتاد، تونس 

سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان 
حزب کمونیست بنگالدش 

لنینیست  ـ  مارکسیست  کمونیست  حزب 
ھندوستان 

حزب  موقتی  مرکزی  کمیتھ  سرخ  ستاره 
کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ھندوستان 

حزب رنجبران ایران 
حزب کمونیست متحد شده نپال 

نو  لنینیست دموکراسی  حزب مارکسیست ـ 
نپال 

نو  لنینیست دموکراسی  حزب مارکسیست ـ 
سریالنکا 

حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان 
حزب کمونیست بلغارستان 

سازمان کمونیستی لوکزامبورگ 
صبحدم سرخ ھلند 

حزب بلشویک شمال کردستان/ترکیھ 
حزب مائوئیست روسیھ 

حزب کار ـ مقاومت اسلوواکی 
گروه مارکسیست ـ لنینیست سوئیس 

لنینیست  ـ  مارکسیست  کمونیست  حزب 
ترکیھ/ کردستان 

حزب کار یوگوسالوی 
لنینیست)  ـ  کمونیست(مارکسیست  حزب 

جمھوری دومینیکن 
لنینیست)  ـ  کمونیست(مارکسیست  حزب 

پاناما 
حزب کمونیست پاراگوئھ(مستقل) 
حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو 

حزب پرولتاریائی پرو

 **********
پیشنھاد دفتر کمیتھ ھماھنگی 

مرکزی سازمانھای ـ
فوری  آزادی   ٢٠١٥ ژوئن   ١ ایکورـ   
ترکیھ  کارگری  کنفدراسیون  زندانیان 

دراروپا و قطع ھرگونھ محاکمھ!  
مرز  خارج  عملیات   ٢٠١٥ آوریل  در١٥ 
علیھ این کنفدراسیون، سازمان زنان متجدد 
با  و سازمان جوانان، توسط دولت آلمان و 
واحدھای  توسط  مدت،  طوالنی  گی  آماده 
ابتکار  بھ  شد.  شروع  پلیسی  مخصوص 
مسئووالن آلمانی ٣ فعال دریونان، درفرانسھ 
و درسوئیس یکی درھرکشور دستگیرشدند. 

آنھا بھ آلمان فرستاده خواھندشد و در دادگاه 
بسیاری  خواھندگشت.  محاکمھ  ای  ویژه 
سیاسی  گان  پناھنده  گان  شده  توقیف  ازاین 
مدت  طوالنی  درترکیھ  و  ھستند  ای  ویژه 
شدند.  شکنجھ  شدیدا  و  بودند  درزندان 
آنھا  باوجوداین  بداست.  آنان  سالمتی  وضع 
امنیتی  سرویس  توسط  انفرادی  درسلولھای 
 aآلمان گذاشتھ شده اند. پاراگراف ارتجاعی
برپایھ حمالت  وقانون١٢٩ b کیفری   ١٢٩
بھ  در  عضویت  طبق  دستگیریھا  و  پلیس 
قابل  خارجی  تروریستی  سازمان  اصطالح 
تعقیب دانستھ کھ بسیار دور از محدودیتھای 
حقوق و آزادیھای  بورژوا دموکراتیک می 
TKP/ مدافع  تشکل  از  باشند.کنفدراسیون 

مارکسیست  ترکیھ/  کمونیست  ML(حزب 
اما  است.  نموده  کمک  تقاضای  لنینیست)  ـ 
ضدانقالبی  پاراگرافھای  و  ارتجاعیون  این 
کمونیست  حزب  این  ردشوند.نھ  اساسا  باید 
دربھ  نھ  و  است،  شده  غدغن  درآلمان 
اتحادیھ  «ترور»  ضد  لیست  اصطالح 
اروپا قراردارد. اقدامات ارتجاعی آنان حتا 
را  المللی  بین  و  اروپائی  بورژوائی  قوانین 
درمجوزتوقیف، اعضای  نمی کنند.  رعایت 
تروریستی»  «انجمن  مثابھ  بھ  حزب  این 
معرفی شده، چون کھ یک حزب مارکسیست 
دموکراتیک  مرکزیت  کھ  است  لنینیستی  ـ 
سازماندھی  خواست  گیردو  کارمی  بھ  را 
انقالب دموکراتیک خلق با ھدف سوسیالیسم/

طورتلویحی  بھ  روند  دارد.   را  کمونیسم 
انقالبی  نیروھای  کاری  ھم  بستن  درجھت 
با  ـ   TKP/ML,MLKP , MKP ترکیھ ـ 
کردستان  بخش  آزادی  ومبارزات  پ.کا.کا. 
و  خلق   دفاعی  واحدھای  توسط  قراردارد. 
 (YPG/YPJ)زنان دفاعی  واحدھای 
مبارزان آزادی بخش با ت.ن.پ./م.ل. مدافع 
کوبانی علیھ گانگسترھای فاشیست ایسیس و 
رھاکننده آن وتاثیرشان دررھا سازی ایزدیھا 
درجنوب کردستان می باشند. تنھا در ھمان 
خط، نیروھای امنیتی آلمان مداوما تاکیددارند 
آیا چنین روندی نیز علیھ ام.ال.کا.پ. شروع 
اروپا  اتحادیھ  کشور  تنھا  آلمان  خواھدشد. 
ست کھ چنین اقدامات ارتجاعی را بھ عمل 
درمی آورد مثل غیرقانونی کردن پ.ک.ک 
کمونیست  کردن حزب  غیرقانونی  براساس 
کھ  امروز،  بھ  تا  پابرجا   ،١٩٥٦ از  آلمان 
مستقیما درتیررس قراردادن احزابی کھ در 
غدغن  ھستند.  ام.ال.پ.د.عضو  مثل  ایکور 

شدن ھرگز پذیرفتھ نشد 
ـ مبارزه رھائی بخش علیھ امپریالیسم جنایت 
نبوده، بلکھ قابل توجیھ است. این مربوط بھ 
و  ضدفاشیست   ، دموکرات  خلقھای  تمامی 

انقالبی می گردد.

کار  جنایت  و  شوند  توقیف  نیروھا  چنانچھ 
آزادی  مبارزه  پیشقراول  کھ  گردند  معرفی 
ایسیس  فاشیست  ھای  گانگستر  علیھ  بخش 
و  روجاوا  در  بخش  رھائی  ومبارزه  اند، 
مشکوک»  «تروریسم  عنوان  تحت  کوبانی 
قرارداده شود. دریونان، فرانسھ، سوئیس و 
آلمان مقاومت وسیعی علیھ عملیات سرکوب 

گرایانھ درحال رشداست.
بھ علت اعتراضات دادگاھی یونانی تصمیم 
گرفت کھ اعضای کنفدراسیونATIK توقیف 
موفقیت  این  آزادشوند.  باید  دریونان  شده 

مھمی درھم بستھ گی خواھدبود!
دھی  پایان  و  آتیک  زندانیان  فوری  آزادی 

روندمحاکمھ! 
پ.ک.ک.!فسخ  بودن  غدغن  بردن  ازبین 
سازمانھای  آوردن  حساب  بھ  جنایت  قانون 

انقالبی ترکیھ! 
سازمانھای  دیگر  و  پ.ک.ک.  کردن  پاک 
انقالبی ضدامپریالیست از لیست بھ اصطالح 

ضدترور! 
بھ ضد کمونیسم شانسی ندھیم! علیھ جنایتکار 
قلمدادکردن مارکسیسم ـ لنینیسم مبارزه کنیم! 
و  دموکراتیک  حقوق  وگسترش  حفظ  برای 

آزادی مبارزه کنیم! 
کارگران تمامی کشورھا متحدشوید! 

کارگران تمامی کشورھا و خلقھای ستمدیده 
متحدشوید! 

کمیتھ ھماھنگی بین المللی 
٤ ژوئن ٢٠١٥ 

بجز نوشتھ ھایی کھ با 
امضای تحریریـھ منتشر 

مـی گردد و بیانگر 
نظرات حزب رنجبـران 
ایران می باشد، دیگر 
نوشتھ ھای مندرج 
در نشریھ رنجبر بھ 

امضا ھای فردی است 
و مسئولیت آنھا با 

نویسندگانشان می باشد.
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چرا مرکل ... بقیھ از صفحھ آخر

کلیسای پروتستان، در جمھوری دمکراتیک 
آلمان یک مدرسھ علوم دینی تأسیس کرد و 
برای  حوزه  این  مدیریت  دار  عھده  خودش 
یک  از  زمان  این  در  او  شد.  معلول  افراد 
موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردار بود، و 
سفرھای مکرر بھ آلمان غربی انجام می داد.  
-  او بھ لحاظ سیاسی درگیر تشکل جوانان 
آزاد آلمان شد کھ سازمان دولتی برای جوانان 
نامیده می شد. او در درون این سازمان بھ 
شد،  کند  می  تحریک  کھ  بخشی  دبیر  پست 
اصلی  کارشناسان  از  یکی  بھ  تبدیل  یعنی 
ارتباطات سیاسی در سیستم کمونیستی.  در 
او از فروش عقاید خود لذت می برد.  در 
«سیا»  جاسوسی  سازمان   ، نوامبر ١٩٨٩ 
تالش کرد افراد ارشد را درمیان خود بپذیرد 
و آنھا را استخدام کند. یک ماه بعد، مرکل 
تغییر جھت داد و بھ تشکیالت دمکراتیک، 
یک جنبش الھام شده توسط حزب دمکرات 
کھ  ھمانطور  پیوست.  غربی  آلمان  مسیحی 
سیاسی  احزاب  این  دانیم،  می  تاریخ  از  ما 
در اروپا نھ مسیحی و نھ دمکراتیک ھستند. 
برنامھ  خدمت  در  فقط  بُرده  نام  احزاب  این 
ھای آمریکائی و کسب و کارند. بھ منظور 
شرق  از  جمعی  دستھ  مھاجرت  از  اجتناب 
بھ غرب، مرکل بھ شدت بھ نفع فائق آمدن 
جمھوری دمکراتیک آلمان برای پیوستن بھ 
اقتصاد بازار و منطقھ مارک آلمان، استدالل 
لیبرال  اولترا  یک  او  کرد.  می  پافشاری  و 
بود، اما ھرگز در آلمان محبوب نبود، تز او 
در نھایت او را بھ آلمان تحمیل کرد، درست 
مثل سرکوزی، یار نئو کان او در فرانسھ، 
کسیکھ قطعاً تمام باقی مانده اصول و سیاست 
ھای شارل دوگل را در فرانسھ از بین برد.  
روسیھ  بھ  آلمان  آیا  توانند:  می  خوانندگان 
دوباره حملھ خواھد کرد؟ را در پراودا، ٢٧ 

نوامبر ٢٠١۵ ، بخوانند.  
توسط   ،(١) ــر  زاوئ یواخیم  او،  دوم  شوھر 
تکنولوژی  بیویزم  نام  بھ  آمریکائی  شرکت 
سانتیاگو،  شھر  در  سال  یک  شد،  استخدام 
کار  مقاطعھ  این  آزمایشگاه  در  کالیفرنیا 
پنتاگون بسر برد. او سپس بھ اکسلرایس (٢)، 
یک شرکت دیگر در سانتیاگو کھ کار مقاطعھ 
کاری برای پنتاگون انجام می دھد، پیوست. 
در  قول  نقل  طبق  اکسلرایس،  شرکت  البتھ 
نزدک (٣) ذکر شده است....  ھلموت کوھل 
از  پول  ظاھراً  ھمقطارش  ترین  نزدیک  و 
منابع مبھم برای اتحادیھ دمکراتھای مسیحی 
ای  مقالھ  مرکل  انجال  سپس  بودند.  پذیرفتھ 
فوِرن  روزنامھ  در  دار  خنده  و  باکانھ  بی 
فرانکفورتر الگمین زایتونگ (۴) انتشار داد 

فشارھایی را کھ برای حفظ دیکتاتورھا نیاز 
است، تضعیف می کند و در نتیجھ باعث می 
بیشتر  بلکھ  کمتر  نھ  احتمال جنگ  شود کھ 

شود.  
ھم چنین بخوانبد: آیا آلمان می تواند بھ ایاالت 
نمی  کشور  این  خیر،  نھ  کند؟  پشت  متحده 
تواند.  آلمان نیاز دارد کھ با فرانسھ مراوده 
دوستی داشتھ باشد، اما مزایای این دوستی 
و  قدیمی  شرکای  با  نزدیک  ارتباط  با  تنھا 
با  ترانس اتالنتیک  جدید و در درون اتحاد 

ایاالت متحده اروپا می تواند تحقق یابد.  
با این حال انجال مرکل بھ سختی در انتخابات 
سال ٢٠٠٧ پیروز شد. او مالیات درجھ بندی 
شده را لغو کرد، پیشنھاد می دھد کھ میزان 
مالیات باید برای ھمھ، یعنی انسانھائیکھ تنھا 
برای امرار معاش کار می کنند وکسانی کھ 
شاید  باشد:  یکی  برند،  می  بسر  نعمت  در 
او  آموزش مسیحیت  نتیجھ  چنین عملکردی 
باشد؟  گرھارد شرودر، صدراعظم استعفائی 
با اعتماد بھ نفس، در یک مناظره تلویزیونی 
بھ شدت از این پیشنھاد انتقاد کرد. رھبری 
اتحادیھ دمکراتھای مسیحی نابود شد، و در 
انتخابات واقعی، اتحادیھ دمکراتھای مسیحی 
٣۵٪ آرا و حزب سوسیال دمکرات (۵) ٣۴٪ 
و باقی مانده آن در میان تعدادی از احزاب 
کوچک پخش شد. آلمانی ھا دیگر شرودر را 
نمی خواستنُد اما مرکل را نیز نمی خواستند. 
من تکرار می کنم کھ مرکل در این انتخابات 
بیشتراز انتخاب شدن تحمیل شد. استانلی پِین، 
اسپانیا  مورد  در  آمریکائی  مشھور  مورخ 
تکرار  دیگر)  غربی  دمکراسی  ھر  یا  (و 
کرده است کھ در حال حاضر سیاستمداران 
دستگاه  توسط  بلکھ،  شوند  نمی  انتخاب   »
مریی  دستھای  و  ھا  ســازمــان  حاکمیت، 
گولدمن   -  « شوند  می  برگزیده  بازارھا 
ساکس. مرکل از حزب سوسیال دمکرات در 
انظار مردم توسط فرید اشپرینگر، بھ مثابھ 
معرفی  غربی،  آلمان  بارون  روزنامھ  بیوه 
انتشار  کارش  کھ  اشپرینگر  اکسل  شد،  می 
اشپرینگر  مطبوعات تجارتی است و گروه 
میلیون   ٧ حدود  مخفیانھ  شد،  می  پشتیبانی 
دالر از سازمان جاسوسی «سیا» در اوایل 

سالھای ١٩۵٠ در یافت کرد. 
ــاورش، جــفــری گدمن  ــش مــرکــل تــوســط م
مشورت می شد. جفری گدمن بطور منظم بھ 
عنوان سردبیردر نشریھ دی ولت کھ متعلق 

بھ گروه اشپرینگر است مقالھ می نویسد. 
بعد از اینکھ او در سال ٢٠٠١ ، مدیر مناسب 
مؤسسھ  مدیر  و  دمکراسی  جامعھ  شورای 
وقف  منحصراً  را  خود  گدمن  شد،  اسپن 
مرکل کرد. گدمن در پروژه ننگین « قرن 

سی)  ای  ان  (پی   ،« آمریکائی  جدید 

کھ در آن او از مربی و سرمشق خود فاصلھ 
گرفت. در واقع می توان بررسی کرد کھ او 
بارھا و بارھا بھ حامیان....انتخاب کنندگان 
خود از پشت خنجر زده است (کسانیکھ حد 

متوسط سنشان ۶٠ سال می باشد). 
گــروه  دو  جــانــب  از  سپس  مــرکــل  انــجــال 
مطبوعاتی آشکارا مورد حمایت قرارگرفت. 
در مرحلھ اول او قادر بود روی حمایت فرید 
اسپرینجر، کسی کھ گروه اکسل اسپرینجر را 
صاحب شده بود حساب کند (١٨٠ روزنامھ 

و مجالت، از جملھ بیلد و دی ولت). 
روزنامھ نگاران این گروه ملزم بھ امضای 
این  ھای  مورد سرمقالھ  در  ای  نامھ  توافق 
باید  آنھا  کھ  منظور  بدین  بودند،  مطبوعات 
آن طرف  در  ھایی  لینک  توسعھ  جھت  در 
از  جانبھ  ھمھ  دفــاع  در  و  اطلس  اقیانوس 
کنند. گروه دیگر برتلزمان  فعالیت  اسرائیل 

است.  
رد  را  استقالل اروپا  اساساً  مرکل  انجال 

می کند  
در سال ٢٠٠٣ ، صدراعظم آلمان، گرھارد 
شرودر با مداخلھ انگلیس و آمریکا در عراق 
مخالفت کرد. انجال مرکل پس از آن یک مقالھ 
با «جرئتی» در واشنگتن پست انتشار داد، 
کھ در آن دکترین شیراک شرودر از استقالل 
دوستی  و  سپاسگزاری  کرد،  رد  را  اروپا 
از  و  کرد  برای «آمریکا» تصریح  را  اش 
پشتیبانی  آمیز و مسخره  افتضاح  این جنگ 
عامل  این  قولھای  نقل  از  برخی  من  کرد. 
تسلیم طلب بھ اربابان آمریکائی اش را این 
جا می آورم:  «بھ خاطر حوادث سرنوشت 
ساز، اروپا و ایاالت متحده در حال حاضر 
اصول سیاست  ھستھ مرکزی  یا  اساس  باید 
دوباره  را  خود  امنیتی  و  خارجی  داخلی، 
تعریف کنند.» «کمک بھ ترکیھ، شریک ما 
در  کھ  مترجم)،   - ناتو  (سازمان  اتحاد  در 
شورای ناتو توسط فرانسھ، بلژیک و آلمان 
چند روزیست کھ مسدود شده، وضعیتی کھ 
اساس مشروعیت ناتو را تضعیف می کند.»  
برای  شرقی،  اروپای  داوطلب  «کشورھای 
عضویت در اتحادیھ اروپا واقعاً توسط دولت 
آنھا  گرفتند، زیرا  قرار  حملھ  مورد  فرانسھ 
اتالنتیک  ترانس  مشارک  در  را  خود  تعھد 
(آنطرف اقیانوس اطلس) بین اروپا و آمریکا 
سپس  مرکل  انجال  ــد.»  ان کــرده  اعــالم  را 
فرانسھ را تھدید می کند، سپس یک کشور 
آزادی کھ توسط شیراک و ویلپن رانده می 
آن چیزی کھ  از  کند  می  طرفداری  و  شود 
گور ویدال می گوید، « جنگ دائمی «....» 
شامل یک صلح پایدار « :  ھر کسی کھ اقدام 
نپذیرد،  چاره  آخرین  عنوان  بھ  را  نظامی 
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(۶) بیش از حد درگیر بود و فصلی در 
اروپا در برنامھ نئوکانھا نوشت.  باب 
او استدالل کرد کھ اتحادیھ اروپا باید تحت 
اقتدار سازمان ناتو قرار گیرد و این امر فقط 
از طریق « دلسرد کردن خواست اروپائیان 

برای رھائی » امکان پذیر می باشد.  
را  اروپـــا  آلــمــان  بخوانید:  چنین  ھــم 

آمریکائی می کند  
«رھائی»  از  دور  اینقدر  ھرگز  اکنون  ما 
نزدیک  اینقدر  ھرگز  و  ایم،  نبوده  دراروپا 
 ) شاید  و  ایم  نبوده  باروسیھ  جنگ  یک  بھ 
بھ منظور برآوردن اشتھای مخوف و نفرت 
چین.  و  مرکزی  آسیای  با  آمریکا)  انگیز 
جنگ  شاھد  کھ  افــرادی   ٪۶١ فرانسھ،  در 
در سال ١٩۴۵ بودند، اظھار داشتند کھ ما 
نجات  شوروی  جماھیر  اتحاد  ارتش  توسط 
یافتیم. اکنون، بھ لطف تبلیغات آمریکائی ھا 
بھ سختی ١٠٪  اروپائی شان،  و ھم دستان 
از ما واقعیات را می دانند. بقیھ با تبلیغات، 
رسانھ ھا، تلویزیون ھا و سینما ھا گمراه شده 
اند. دانیل استولین صحبت از یک بازسازی، 
توسط  ــده  ش ساختھ  دوبـــاره  گذشتھ  یــک 
تلویزیونھای آمریکائی و سازمانھای رسانھ 
ای آن می کند.  فقط در طی چند سال، انگلو 
مرکل ھمبستگی اروپا را نابود کرده است، 
(این  کرده  خنثی  را  آلمان  ای  ھستھ  قدرت 
وسواسی است کھ آمریکا از گذشتھ داشتھ)، 
آلمانی ھای فقیر کھ زمانی با راند مان کاری 
توسط  شده  اقتصادی توصیف  و  باال  بسیار 
مورد  داشــت،  گروھی  منافع  یا  ھمبستگی 
عالقھ چپ ھا و ھجوم آفریقائی ھا بھ اروپا 
قرار گرفتھ، دیپلوماسی («سگ عصبانی») 
آمریکائی را حمایت کرده و در امتداد با یک 
مسئوالنھ،  (غیر  آمریکائی  مسئول  حاکمیت 
چون آمریکا ھرگز در این نوع جنگ پیروز 
خطرناک  بسیار  بحران  یک  شد)  نخواھد 
یا  یک جنگ  بھ  تواند  می  کھ  روسیھ  علیھ 
بھ تقسیم پر جنجال اروپا ختم شود را ایجاد 
کرده است. نتایج کارمرکل شگفت آوراست. 
یک  درنظربگیرید  شماباید  خائنی  مثابھ  بھ 
چنین خائن را. این عالیجناب بھ ندرت ترس 

دارد. . 
 

(1 ) Joachim Sauer   
(2 ) Accelrys  
(3) NASDAQ  
(4 ) Foreign Frankfurter Allgemeine 
Zeitung  
(5) The Social Democratic Party (SPD  
(6 ) Project for the New American 
Century (PNAC) 

پرسش ھا وپاسخ ... بقیھ از صفحھ آخر
امپراتوری  ایجاد  جھت  در  جھان  اکناف 
آشوب از طریق پیشبرد و گسترش سیاست 
در   ( مدرنیستی  پست   ) امپریالیستی  ھای 
اکناف جھان بھ ویژه در کشورھای پیرامونی 
اوضاع  این  رشد   . است  پیرامونی  نیمھ  و 
قابل  پرسش ھای  بھ طور طبیعی  و  الجرم 
بحث و تعمقی بین چالشگران رادیکال ضد 
است کھ حائز  ساختھ  داری مطرح  سرمایھ 

اھمیت می باشند . 
این  آینده  ھای  شماره  در  و  نوشتار  این  در 
این  اجمالی  تشریح  و  توضیح  بھ  نشریھ 
می  تامل  قابل  و  انگیز  بحث  ھای  پرسش 
پردازیم.  پرسش اول: منظور از پروژه ملی 
یک  در  آن  استقرار  در صورت  و  چیست 
اندیشھ  رشد  احتمال  آیا  چین  مثل  کشوری 
ھا و جنبش ھای سوسیالیستی در آن کشور 

وجود دارد؟  
در تحت شرایطی در کشورھائی کھ دولت 
ھایشان با حمایت توده ھای مردم موفق شده 
گسست  جھانی  نظام  مدار  از  نحوی  بھ  اند 
نسبی کرده و بھ پیشبرد یک سیاست خارجی 
مستقل دامن بزنند ، عموما فضای اجتماعی 
بھ  رو  ھــای  جنبش  رشــد  بــرای  سیاسی   –
سوسیالیسم در آن کشورھا ، گشوده تر گشتھ 
کشورھای  در  رشد  بھ  رو  اوضاع   . است 
دربند پیرامونی جھان بھ ویژه آمریکا التین ( 
بولیوی ، اکوادور ، ونزوئال ، آرژانتین و... 

) گواه بر این امر است . 
عھد   " پرتالطم  تاریخ  بھ  نگاھی  مضافا 
باندونگ " و عروج " کشورھای غیر متعھد 
" در کشورھای آفریقا ، و آسیا نشان می دھد 
کھ در آن دوره ( از نیمھ اول دھھ ۵٠ تا سال 
ھای آغازین دھھ ٨٠ قرن بیستم ) نیروھای 
و  مستقل  ھای  دولت  پرتو  در  سوسیالیستی 
برآمده از دامن جنبش ھای رھائی بخش ملی 
انگاشت ھا و پراتیک  توانستند اندیشھ ھا ، 
سوسیالیسم را در بین اقشار مختلف طبقات 
توده ای در آن کشورھا رواج داده و بھ رشد 
آنھا دامن بزنند .  البتھ بحث درباره انگاشت 
و پروژه حاکمیت ملی در شرایط امروز دنیا 
( تشدید جھانی گرائی در فاز فعلی " بازار 
آزاد " نئولیبرالی ) جای تعمق داشتھ و تامل 

بیشتر می خواھد . 
با در نظر گرفتن نفوذ و کنترل انحصارات 
بزرگ فراملی در تمام گستره ھای سرمایھ 
 ، جھان  کشورھای  کلیھ  در  تقریبا  داری 
از  کھ ما  این است  اساسی  و پرسش  مسئلھ 
و  کنیم  می  صحبت  ملی  حاکمیت  نوع  چھ 
استقرار  چرائی  و  چگونگی  از  ما  منظور 

حاکمیت ملی در کشورھای دربند پیرامونی 
و  ھا  دینامیسم  ؟   پیرامونی چیست  نیمھ  و 
بھ  معاصر  داری  نیروھای محرکھ سرمایھ 
زمانی  ھر  از  بیش  ای  مالحظھ  قابل  طور 
در گذشتھ توسط تالقی ھای جھانی بر سر 
می  تعیین  خاکی  کره  طبیعی  منابع  کنترل 
گردند . برخالف گذشتھ ھای تاریخ سرمایھ 
در شکل  این مطلب مشخص  اھمیت  داری 
عصر  در  سرمایھ  گرائی  جھانی  شمایل  و 
کنونی ، نقش مرکزی داشتھ است . وابستگی 
درون  اعضای  دیگر  و  آمریکا  نظام  راس 
و  ناتو  کشورھای   ) سره  سھ  امپریالیسم 
سو  یک  از  منابع  این  از  خیلی  بھ   ( ژاپن 
در  چین  فزاینده  تقاضاھای  و  احتیاجات  و 
حال عروج بھ این منابع از سوی دیگر یک 
چالش حیاتی در مقابل کشورھای حاصلخیز 
آفریقا ، خاورمیانھ و آمریکای جنوبی بوجود 
آورده است : کشورھائی کھ تم اصلی تاریخ 
آنھا  خیزی  موھبت حاصل  از  آنھا  معاصر 
در ارتباط با این منابع از یک سو و غارت 
توسط کشورھای مسلط  این منابع  و چپاول 
شکل   ، دیگر  سوی  از  امپریالیستی  مرکز 

گرفتھ و رشد یافتھ است .  
کشورھای  این  اھمیت  گرفتن  نظر  در  با 
از  پــر  اوضـــاع  پرتو  در  و  خیز  حاصل 
بحران  تعمیق   ) جھان  در  کنونی  تالطمات 
ساختاری نظام و ناکامی ھای راس نظام در 
عبور از این بحران و فراز امواج خروشان 
کشورھای  در  ویــژه  بھ  رھائی  و  بیداری 
و  گیری  شکل  احتمال  آیا  جنوب)،  دربند 
کشورھای  و  چین  بین  نوین  روابــط  رشد 
حاصل خیز جنوب ( در حال عروج ) وجود 
دارد؟ در پرتو این شرایط برای رشد روابط 
نوین ، آیا کشورھای دربند پیرامونی خواھند 
و  منابع  آن  بھ  چین  دسترسی  بین  توانست 
اساس  بر  خود  کشورھای  ساختن  صنعتی 
و  زده  پیوند  کشوری   – ملی  ھای  پــروژه 
توسعھ  بار  فالکت  آمدھای  پی  از  را  خود 
ھای لومپنی رھا سازند ؟ در این چھارچوب 
ھای  قدرت  ترین  مھم  معرفی  بھ  بگذارید 
و  بپردازیم  عروج  حال  در  یا  و  نوظھور 
سپس در بخش نتیجھ گیری بھ چرائی اھمیت 
این پیوند ھای نوین در رابطھ با پیشبرد امر 
جنبش ھای روبھ سوسیالیسم در کشورھای 

جنوب بپردازیم .  
-  طبق گزارشات و تحقیقات نھادھای متعلق 
بھ اتاق ھای فکری ، اندیشکده ھا و مفسرین 
سیاسی در حال حاضر نزدیک بھ ١۵ کشور 
کھ  دارند  وجود  جھان  در  عروج  حال  در 
عموما بھ دو بخش تقسیم می شوند . بخش اول 
شامل کشورھائی است کھ بالفعل در صحنھ 

جھانی حضور فعال دارند . کشورھای 
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عضو سازمان " بریکس " مھم ترین 
می  محسوب  بخش  این  درون  کشورھای 
ھستند  کشورھائی  شامل  دوم  بخش   . شوند 
کھ بالقوه می توانند در آینده نزدیک ( مثل 
اندونزی ، آرژانتین ، مصر و...) بھ صف 

کشورھای در حال عروج ، بپیوندند . 
چین در حال حاضر بین کشورھای نوظھور 
در  کشوری  ھر  از  بیش  عــروج  ــال  درح
در  را  موثری  ھای  قدم  شده  موفق  جنوب 

میسر عروج بردارد .  

علل کامیابی چین  
دیگر  عاملی  ھر  از  بیش  امــر  ایــن  علت 
پروژه  یک  ایجاد  راه  در  ھا  چینی  تالش 
بار  فالکت  محور  از  گسست  براساس  ملی 
امپریالیسم سھ سره ( آمریکا ، اتحادیھ اروپا 

و ژاپن ) می باشد . 
اصلی  ھای  علت  نیز  نگارنده  این  نظر  بھ 
دو  از  مسیر عبارتند  این  در  چین  پیروزی 
برنامھ سیاسی کھ ریشھ ھای تاریخی و رشد 
اولیھ آنھا بھ دوران پیروزی انقالب ١٩۴٩ 
چین و عصر مائو تسھ دون برمی گردند این 

دو برنامھ سیاسی عبارتند از :  
کامل  و  مدرن  نظم  یک  ایجاد  سیاست  ١ـ  
صنعتی خود محور ، نھ خود کفا بلکھ متکی 
بھ خود ، در روابط بین المللی و در تجارت 

خارجی و  
کامل  و  مدرن  نظم  این  تکامل  و  رشد  ٢ـ  
صنعتی با برنامھ در ھماھنگی و در خدمت 
برنامھ مدرنیزه سازی کشاورزی ( بھ ویژه 
میلیون ھا مزارع تعاونی کوچک و بزرگ) 
کھ  است  ذکر  شایان    - چین.   در سراسر 
مــدرن  مـــزارع  ــن  ای مالکیت  نیز  امـــروز 
میلیونی کھ برای ٢٢ در صد جمعیت جھان 
( یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت 
و  دولتی   ، کنند  می  تولید   ، غذائی  مواد   (
و  خرید  قابل  و  ــوده  ب تعاونی   – عمومی 
فروش نیست . این اصل کھ زمین کاال نبوده 
باعث  نیست  و فروش  قابل خرید  و الجرم 
برای  آن  از  استفاده  بھ  دسترسی  کھ  گشتھ 
روستانشینان  و  دھقانان  و  کشاورزان  ھمھ 
امروز ۴۴ در صد جمعیت چین  تحقیقا  کھ 
را تشکیل می دھند ، امکان داشتھ باشد . در 
این راستا ، با اینکھ امروز چین یک کشور 
سرمایھ داری است ولی تنھا کشور بزرگ 
و در حال عروج است کھ در آنجا یکی از 
و  زمین   ) تولید  مرکزی  و  کلیدی  وسایل 
منابع درون آن) کاال نیست و مالکیت بر آن 
ھنوز ھم بعد از گذشت سی و چند سال از 

عھد مائو ،تعاونی و ھمگانی است.
ادامھ   ) رشد  بھ  رو  اوضــاع  پرتو  در    -  

بحران ساختاری در حال انفجار نظام جھانی 
سرمایھ داری و ناکامی ھای راس نظام در 
پیشبرد امر تسلط نظامی بالمنازع بر جھان ، 
از یک سو و فراز امواج بیداری و رھائی ھا 
علیھ نظام در سراسر جھان از سوی دیگر) 
یک گفتمان در داخل و خارج از چین رایج 
گشتھ کھ چین چگونھ و از چھ راه و مسیری 
بھ قلھ یک قدرت نوظھور جھانی در جنوب 

عروج خواھد کرد ؟ 
نظام   ) موجود  واقعا  داری  سرمایھ  راه  از 
پذیرش  و   ( سرمایھ  جھانی  امپریالیستی 
اصول حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی در فاز 

فعلی جھانی گرائی ؟ 
یا از مسیر استقرار یک پروژه سوسیالیستی 
در چھارچوب ویژگی ھای حاکمیت ملی در 

چین قرن بیست ویکم ؟ 
این گفتمان نگاھی بھ  بگذارید در ارتباط با 
ویژگی ھای چین و خواستھ ھای مردم چین 
جمعیت  کل  در صد   ٢٧ تا   ٢٢ امروز  کھ 

جھان را تشکیل می دھند ، بیاندازیم .   
اقشار  کھ  اســت  ســال   ١۵٠ بھ  نزدیک  ـ  
کارگران  جملھ  از  مردم  ھای  توده  مختلف 
ھستند  این  آرزوی  در  چین  روشنفکران  و 
کھ دوباره کشور آنھا موقعیت پر از اقتدار ، 
افتخار و عزتی را کھ قرن ھای متمادی در 
جھان داشت ولی بعد از فاجعھ ملی " جنگ 
تریاک " در دھھ ھای ۴٠ و ۵٠ قرن نوزدھم 
استعماری  نیروھای  نفوذ  و  مداخلھ  آغاز  و 
، از دست داد ، را دوباره کسب کند . این 
متنوع  و  متعدد  ھای  تالش  با  ملی  خواست 
ھا  قیام  در  روشنی  بھ  آن  کسب  جھت  در 
در  تایپینگ  قیام   ) انقالبات  و  ھا  جنبش   ،
١٨۶۵ – ١٨۵٠ و انقالب ١٩١١ ، جنبش 
ماه مھ ١٩١٩ ، جنبش رھائی بخش دھقانی 
انقالب   ،  ١٩۴٩ انقالب   ،  ١٩٣٠ دھھ  در 
فرھگی ١٩۶٧ ) در تاریخ ١۵٠ سال گذشتھ 
بھ نیروی مادی تبدیل گشتھ و در تاریخ ثبت 
شده اند .  -  مدارک و اسناد حزبی و دولتی 
داخل  در  محققین  ھای  پژوھش  و  چین  در 
می  نشان  از چین بھ طور روشن  و خارج 
دھند کھ دولتمردان و رھبران چین توده ای 
در عصر مائو کھ بھ عنوان یک بدیل جدید 
( و یا حداقل یک چالش و ستون مقاومت) 
حضورفعال  سرمایھ  جھانی  نظام  مقابل  در 
در صحنھ بین المللی ، یافتھ بود ھیچوقت بھ 
دامن توھم " رقابت سالم " و اندیشھ موھومی 
" کچ آپ " ( رسیدن بھ آنھا از طریق سبقت 
از ١٩۵٠  سال  بھ ٣۵  نزدیک  نیافتاده و   (
بر  نظام  محور  از  گسست  امر   ١٩٨۵ تا 
اساس یک پروژه دموکراتیک – ملی را ، با 

موفقیت بھ پیش بردند . 
قابل  بخش  ھمکاری  و  حمایت  با  کھ  آنھا 

توجھی از کارگران آگاه سال ھا در درون 
و  کرده  زندگی  دھقانان  بین  در  روستاھا 
تجربھ اندوختھ بودند ، بھ این جمع بندی انسان 
یوروسنتریک  مواضع  با  تقابل  در  مدارانھ 
رسیده بودند کھ آرزوی رسیدن بھ کشورھای 
مسلط مرکز بدون تاراج منابع انسانی ( ابر 
استثمار کارگران و دیگر زحمتکشان و تبدیل 
میلیون ھا ستمدیده بھ " دوزخیان زمین " ) 
، غارت منابع طبیعی و انھدام محیط زیست 
کشورھای در بند پیرامونی جھان سوم بخش 

جنوب شدنی و امکان پذیر نیست . 
مائو تسھ دون و دیگر کمونیست ھای چین بر 
این امر اعتقاد داشتند کھ تئوری و پراتیک 
" کچ آپ " کھ خیلی از رھبران کشورھای 
جنبش  درون  شاخص  افراد  و  سوسیالیستی 
ھای رھائی بخش ملی در دوره جنگ سرد 
بھ تلھ آن افتادند ، نھ تنھا چین توده ای را از 
موھبت ھای امر تاریخی گسست از محور 
نظام ( استقالل = حاکمیت ملی ، آزادی و 
حرکت در جھت مسیر سوسیالیسم ) محروم 
خواھد ساخت بلکھ آن کشور تاریخی و توده 
داری  سرمایھ  کشور  یک  بھ  تبدیل  را  ای 
خواھد کرد.  -  تاریخ صحت قضاوت مائو 
، مائوئیست ھا و دیگر کمونیست ھای خط 
گسست ( مثل ھوشی مینھ و ... ) تائید کرد 
و  فروپاشی  و  سرد  جنگ  دوره  پایان  با   .
طرفداران   ١٩٩١ سال  در  شوروی  تجزیھ 
خط کچ آپ کھ در ارکان ھای باالی احزاب 
کمونیست چین ، ویتنام و.... موقعیت متفوقی 
را اتخاذ کرده بودند ، بھ تدریج درھای چین 
، ویتنام ، الئوس بھ روی امواج مونوپولی 
ھای حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی باز کرده 
در  کشورھا  آن  ادغــام  برای  را  شرایط  و 
آن  راس  در  و  سرمایھ  جھانی  نظام  درون 

آمریکا ، باز کردند . 
شامل  سرنوشت  این  کھ  است  ذکر  شایان 
حال خیلی از کشورھای دربند پیرامونی در 
آفریقا و خاورمیانھ در سال ھای اواخر دوره 

جنگ سرد نیز گشت .  
درس  و  بررسی  پرتو  در  رو  ھر  بھ    -
آموزی از انقالب چین و پیآمدھای مثبت آن 
بھ ویژه در گستره ھای حل مسائل ارضی 
نقش  و  چین  آینده   ، طلبی  تجدد  اشاعھ  و 
حال  در  نوظھور  قدرت  یک  عنوان  بھ  آن 
آن طور کھ تصور می شود چندان  عروج 
نیز روشن نیست و مبارزه برای سوسیالیسم 
بر اساس یک پروژه ملی ( گسست از محور 
استقالل ، آزادی و عدالت  نظام و استقرار 
اجتماعی ) در چین ھنوز بھ پایان عمر خود 

نرسیده است . 
بدون تردید تالش چین بھ عنوان یک ملت – 

دولت در حال عروج در مسیر کسب 
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گسست و استقالل حاکمیت ملی مجمل 
و جامع در جامعھ و در بین دولتمردان 
و رھبران دولت و حزب حاکم در چین ادامھ 

دارد. 
ماھیت  کھ  اســت  ایــن  کلیدی  سئوال  ولــی 
ھدفمند این حاکمیت ملی چیست ؟ آیا ھدف 
استقرار حاکمیت ( بورژوازی ملی ) است 
کھ پیروزیش براساس توھمات بنا گشتھ است 
؟ یا آیا ماھیت این تقالی استقرار " سرمایھ 
داری دولتی " با یک بُعد اجتماعی است کھ 
 " دولتی  سوسیالیسم   " امکانا  تکاملش  در 
" سوسیالیسم  بھ سوی  اول  در  ممکن است 
دولتی " و سپس در یک زمان طوالنی بھ 

سوسیالیسم ، منجر گردد؟  

نتیجھ اینکھ  
١ـ بھ استنباط این نگارنده چین نیز در تکامل 
تاریخی خود مثل راس نظام آمریکا و دیگر 
کشورھای جھان ( بھ ویژه کشورھای بالفعل 
دوراھی  ) بر سر  حال عروج  بالقوه در  و 

سرنوشت خود رسیده است . 
آیا چین بھ عنوان یک کشور نوظھور مقتدر 
جدی  طلبیدن  چالش  بھ  از  بعد  اقتصادی 
موقعیت ھژمونیکی راس نظام کنونی ( کھ 
در سراشیب انحطاط ، فرتوتی و بی ربطی 
جھانی  مدیریت  قلھ  بھ   ( است  گرفتھ  قرار 
رسیده  سرمایھ   ( گلوبالیزاسیون   ) گرائی 
و  طبیعی  منابع  تاراج  بھ  نظام  راس  در  و 
نفع  بھ  پیرامونی  دربند  کشورھای  انسانی 

انحصارات ، ادامھ خواھد داد ؟ 
و  بیداری  خروشان  امــواج  فــراز  اینکھ  یا 
رھائی " پائینی ھا " در سراسر جھان علیھ " 
باالئی ھا " کھ ھر روز جھانی تر ، عمومی 
یا بدون  تر می گردد(با چین و  تر و جدی 
چین ) سرآغاز یک " دوره گذار " از جھان 
جھانی  بھ  کنونی  بار  فالکت  و  فقر  از  پر 
بشریت  بــرای  برابرتر  و  تر  دمکراتیک 

زحمتکش جھان خواھد گشت ؟  
٢ـ کدام یک از این دو راه در آینده نزدیک 
ھنوز   ، شد  خواھد  انتخاب  بشریت  توسط 
معلوم نیست ولی آنچھ کھ روشن و مبرھن 
است این واقعیت می باشد کھ اگر چین در 
پروسھ پیشبرد پروژه استقرار حاکمیت ملی 
– کشوری ( گسست از محور نظام ) خود 
کشورھای  با  اتحاد  و  ھمکاری  بھ  موفق 
کشورھای  ویژه  بھ  عروج  درحــال  بالفعل 
بریکس از یک سو و با بعضی از کشورھای 
بالقوه در حال عروج ( کھ دارای عظیم ترین 
منابع طبیعی در خاورمیانھ ، آفریقا و آسیای 
جنوب شرقی و... ھستند ) ، گردد  در نتیجھ 
جھان ما احتمال دارد کھ بعد از ٢۵ سال از 

شکل و شمایل تک محوری و یا تک قطبی 
بھ شکل و شمایل چند قطبی و یا حداقل دو 

قطبی تغییر یابد .  
مرحلھ  بھ ویژه عصر و  معاصر  تاریخ  ٣ـ 
عمرش  از  کھ  امپریالیستی  داری  سرمایھ 
نزدیک بھ ١٣٠ سال می گذرد ، شاھد بوده 
کھ خلق ھای دربند پیرامونی جھان ( جنوب 
) ھمراه با استفاده از وجود تضادھا و تالقی 
ھای موجود در بین قطب ھای امپریالیستی 
توسعھ  و  رھائی  نفع  بھ  کھ  گشتھ  موفق 
کشورھای آسیا ، آفریقا و آمریکای التین قدم 

ھای موثری بردارند .  
ھستیم  امر  این  شاھد  ما  امــروز  مضافا    -
کھ بشریت زحمتکش در دیگر قربانیان نظام 
و  دربند  کشورھای  در  چھ  سرمایھ  جھانی 
چھ در کشورھای مسلط مرکز ( ازجملھ در 
دست  از   ( نظام  راس  ھیوالی  شکم  درون 
شان  خواست  و  آمده  ستوه  بھ  ھای  باالئی 
نظام  ھیوالی  دست  از  زمین  سیاره  نجات 
جھانی فعلی و استقرار " جھانی بھتر " است 

 .
بھ  قادر  بشر  کھ  دھد  می  نشان  تاریخ  باز 
نجات سیاره زمین است مشروط براینکھ ما 
آرمان   ( نظام  ضد  چالشگران  عنوان  بھ   )
برابری  و  آزادی  میان  ادغام  و  تالزم  ھای 
یکدیگر  مکمل  آرمان ھمبستگی (  با  ھمراه 
میلیارد ھا انسان دوباره  بودند ) را در دل 
زنده کنیم و با تعبیھ و تنظیم یک بدیل دیگر 
جدید  نظام  سوسیالیستی  ھای  انداز  چشم  با 
و جھان دیگری را بھ جای نظام فرسوده و 

درھم شکستھ کنونی بنا سازیم .     
ن.ناظمی ـ

 خرداد١٣٩۴ 

منابع و مآخذ  
با  رویــاروئــی   "  ، والرشتاین  امانوئل  ١ـ 
اول   ، بیتگمتن  دانشگاه  سایت  در   " داعش 

مارس ٢٠١۵ . 
 ،  " است  دردنــاک  آشوب  در  زندگی  ٢ـ"   

ھمانجا ١۵ ژانویھ ٢٠١۵ .  
٣ـ سمیرامین ، " بھ چالش طلبیدن امپراتوری 
ویکی  سایت  در  انگلیسی  بھ   ،  " آشــوب 

االھرام ، ٣٠ اکتبر ٢٠٠٢ .  
۴ـ مارتا ھارنیگر ، " راه ھای نوین بھ سوی 
سوسیالیسم قرن بیست و یکم " ، نیویورک 

  . ٢٠١۴
بھ  ای  توده  ھای  جنبش   "  ، سمیرامین  ۵ـ 
سوی سوسیالیسم: وحدت و تنوع آنھا " در 

مانتلی ریویو ، ژوئن ٢٠١۴ 



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :
       

آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     
ranjbar.ranjbaran@yahoo.com

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran.info@yahoo.com 

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

درجنبش جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پرسش ھا و پاسخ ھای قابل بحث (بخش اول)

چرا مرکل بھ اروپا و آلمان خیانت می کند؟

ایکور ـ ٥ ژوئن ٢٠١٥
 اعالمیھ 

اعتراض: بھ دفاع از اول ماه مھ بھ 
طبقھ  المللی  بین  مبارزه  روز  مثابھ 

کارگر بپردازیم 
امسال  ماه  دراول  عضو!  گرامی  رفقای 
کارگران مبارز انقالبی درمقابل یک ستم و 
قرارگرفتند.   درچندین کشور  شدید  سرکوب 
آنانی  با  را  خود  کامل  گی  بستھ  ھم  ایکور 
مھ  ماه  اول  در  آزار  و  زخمی  توقیف،  کھ 
تشکلھای  ما،  کند.  می  اعالم  شدند،   ٢٠١٥

داریم:  می  اعالم  طورروشن  بھ  ایکور، 
و  کارگران  بھ  ھا  کوجھ  مھ،  ماه  دراول 
متحدانش تعلق دارند، آنھا حاضربھ محروم 
شدن از تظاھرات نیستند. اول ماه مھ ٢٠١٥ 
درمصر،  ای  توده  رھبران  و  کارگران 
توقیف  درترکیھ  و  درمراکش  درمالزی، 

شدند.(١)
رھبرمبارز  کھ ٣٤  شد  گزارش  درمالزی،   

جنبش کارگری و عضو حزب سوسیالیست 
مالزی(ح.س.م.) توقیف شدند. رفقای ایکور 
امسال  کھ  دھند  می  گزارش  ازمراکش 
برگزاری   بھ  مایل  درمراکش  سندیکاھا 

نبودند. اتحادیھ دانش  تظاھرات اول ماه مھ 
جویان فراخوان انجام تظاھرات با کارگران 
رادادند. درجریان تظاھرات نیروھای پلیس 
حملھ  گان  تظاھرکننده  بھ  ارتجاعی  رژیم 

کردند و چندین نفر را توقیف نمودند. 
مانع  اردوغان  ارتجاعی  دولت  درترکیھ 
کھ  شدند  تاکسیم  میدان  بھ  کارگران  ورود 
ازنظر سنتی غنی بود و تظاھرات اول ماه 
گان  تظاھرکننده  علیھ  نمود.  ممنوع  را  مھ 
و  استامبول  دیگرمناطق  و  تاکسیم  درمیدان 
بسیاری ازشھرھای دیگرترکیھ با گاز اشک 
آور، فشارقوی آب و توقیف تظاھرکننده گان 

-  بررسی وقایع پرتالطم و چشمگیر اخیر 
تروریستی و  حملھ   ) المللی  بین  در صحنھ 
خونین داعشی ھای فاشیست بھ موزه باستانی 
باردو در تونس و سپس بھ مساجد در یمن ، 
تھدید دولت ونزوئال از سوی دولت اوباما، 
ماجراجوئی ھا و شعبده بازیھای نتانیاھو در 
جریان انتخابات اسرائیل و باالخره بروز و 
نظام  مسلط  مرکزھای  بین  اختالفات  تشدید 
جھانی سرمایھ مثل آلمان و فرانسھ یا راس 
ماجراجوئی  ادامھ  بر سر   ( آمریکا   ) نظام 

و  اوکرائین  در  اوباما  دولت  نظامی  ھای 
سوریھ از یک سو و تھدید ونزوئال از سوی 
نشان  طور روشن  بھ  جملگی   ( و...  دیگر 
می دھند کھ آفتاب عمر راس نظام از نصف 
النھار موقعیت پر از پر ستیژ و ھژمونیکی 
خود گذشتھ و بھ افق پیری ، فرتوتی و بی 
این  پرتو  در    -   . است  نھاده  گام  ربطی 
شرایط ما شاھد این امر ھستیم کھ تعدادی از 
کشورھای جھان بھ ویژه در بخش پیرامونی 
دوره  در  بار  اولین  برای  پیرامونی  نیمھ  و 

٢۵ سال بعد از پایان جنگ سرد ( از١٩٩١-
٢٠١۵ ) مجدانھ تالش می کنند کھ با استقرار 
حاکمیت ملی بعد از گسست از محور نظام 
تک قطبی جھان خود را از یوغ سیاست ھا و 
فرامین فالکت بار بازار آزاد نئولیبرالی حاکم 
نجات داده و نظام ھای منطقھ ای و قاره ای 
بھتر و دیگری را در یک جھان چند محوری 
و چند قطبی بنا سازند .  - عکس العمل راس 
نظام برای برون رفت از این اوضاع اشتعال 
در  نامرئی  و  مرئی  خانمانسوز  ھای  جنگ 

توسط: نیکوالس بانال، 
۶ ژوئن، ٢٠١۵  

 Pravda.Ru archive : : منبع
انجال مرکل در سال ٢٠٠٣ گفت: خطر 
واقعی  بلکھ  نیست،  ساختگی  عراق  از 

است.  
باید رفتار انجال مرکل را درک کرد. او از 
می  اطاعت  خود  اسرائیلی  مربی  و  آمریکا 
او  آلمان است؟؟؟)،  بقا  کند، (اسرائیل علت 
کند؛  می  بدرفتاری  و  کرده  تھدید  را  اروپا 
او بھ روسیھ حملھ می کند و اکنون او خط 

سال  (مثل  کشد  می  جدید  بھداشتی  قرنطینھ 
١٩١٩ ) بھ منظور ساختار شکنی دراروپا و 
تقویت دستور کار آمریکا در قاره تیره بخت 
تصویب  حامی  مرکل  اکنون  ما.  ناموفق  و 
آمیز  مخاطره  و  ترین  ننگین  برای  سریع 
ترانس-  (مشارکت  پی  تی  تی  پیمان،  ترین 

پاسیفیک) می باشد. 
عبارت  معنای  تازگی  بھ  رابرتس  دکتر 
شجاع  گزارشگر  یک  و  سریع»  «مسیر 
گذشتھ،  مھ  ماه  ھفتم  و  بیست  در  گاردین 
موضوع  مورد  در  را  آمریکا  کنگره  فساد 
باورنکردنی، و درعین حال وحشتناک افشا 

کرده است.  
چرا مرکل اینقدر حامی آمریکائی و ضد 

اروپائی است؟  
نیست  شرقی  آلــمــان  از  مرکل  انجال    -
طرفدار  واقع  در  شرقی  آلمان  (شھروندان 
روسیھ ھستند، می توانید بھ تازگی اظھارنامھ 
ژنرال ھا را ببینید). او در سال ١٩۵۴ در 
فــدرال  (جمھوری  آمــد  دنیا  بھ  ھامبورگ 
آلمان). مدت کوتاھی پس از تولدش، خانواده 
او با انتخابی غیرعادی بھ سمت آلمان شرقی 
در  کشیش  یک  او،  پدر  دادند.  مکان  تغییر 


